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Redactioneel
Voor u ligt een dubbel nummer van De Nachtwacht. Wij kregen al bezorgde telefoontjes van onze trouwe lezers of er nog wel eens een nummer zou verschijnen. Uiteraard waren wij dit niet vergeten, maar door alle Covid-19 perikelen, een periode
waarin wij niet onze gebruikelijke activiteiten konden doen - laat staan plannen
(hoewel we wel diverse malen via het onvolprezen ZOOM hebben kunnen vergaderen
en overleggen), en één van ons zelfs langdurig in het buitenland moest verblijven kwam het samenstellen van De Nachtwacht even in het gedrang.

8	De sociaal-economische aspecten van RLS

In dit extra dikke dubbelnummer hopen wij dat goed te maken.
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Maar bovenal hopen wij dat U allen in deze moeilijke tijden gezond bent gebleven.
Of – als u onverhoopt wel door het virus bent aangevallen – dat u niet al te zware en
langdurige effecten van de ziekte zult ondervinden. We zijn er nog niet van af. Wat
dat voor onze achterban heeft en/of zal betekenen hebben wij nog niet volledig in
kaart kunnen brengen. We overwegen, als deze periode eenmaal achter de rug zal
zijn, om dit te doen. Maar nu we weer midden in de tweede golf zitten is dat nog wat
prematuur.
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10	Over Augmentatie en een z.g. “drug Holiday”
12

Wat kan een actieve levensstijl voor uw RLS betekenen?

13

Nieuwe studie over ijzer | Slaapkamermythes

14

Is patiëntenvertegenwoordiging belangrijk?

15

Apneu, Eten, RLS

16

Vraag en antwoord

17

Communicatie en PR bij de Stichting RLS

18

Communicatie op Facebook en de website

Redactieadres
Beysterveld 27
1083 KA Amsterdam
@ redactie@stichting-restless-legs.nl

Contact en informatie
Maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 20.00 u.:
= 0900-7574636/0900-rlsinfo
(E 0,01 per min.)
@ redactie@stichting-restless-legs.nl

Administratie en aanvragen
informatiemateriaal
Stichting Restless Legs
Postbus 258
3800 AG Amersfoort

Productie en verzending
Drukkerij Modern bv, Bennekom

2
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.

De feestdagen staan ook weer voor de deur. Bij het schrijven van dit stukje is nog
niet helemaal duidelijk of het Corona virus inmiddels door de gezamenlijke inspanning van het hele Nederlandse volk (!) toch enigszins onder controle zal zijn geraakt,
en dat dus onze regering zal hebben kunnen besluiten om de teugels in ieder geval
iets te vieren. Wij hopen het ten zeerste. Mocht dat niet zo zijn, dan is het een, zij
het schrale, troost dat het missen van de gezellige familie-diners, het onder de kerstboom met de (klein)kinderen in een mooi versierde kamer samen zijn, voor iedereen
die zich daar elk jaar weer op verheugt, een gedeelde smart.
Wij wensen u allen goede feestdagen en een hopelijk in alle opzichten beter 2021.

Bestuur Stichting Restless Legs
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Een nacht lang goed slapen is even belangrijk voor uw
algemene gezondheid als het eten van heel gezonde
voeding en regelmatige lichaamsbeweging. Hoge-kwaliteit slaap moet gezien worden als een noodzaak, niet
als een luxe. Het kan ervoor zorgen dat u minder stress
ervaart, een beter humeur hebt, meer energie, en een
beter immuunsysteem. En dus dat u goed functioneert.

De Stichting RLS is een patiëntenorganisatie wier missie het is om patiënten én hun familie, én hun artsen
te informeren over alle zaken RLS betreffende. Centraal bij al onze activiteiten staat u, de RLS-patiënt.
Hoe doen we dat?
Als een betrouwbare en vertrouwde bron van informatie helpen wij mensen die ons – via email, de telefoon of onze social
media kanalen – om ondersteuning of informatie vragen als
de RLS ondragelijk is geworden en hun leven van alledag beïnvloedt. Onze website biedt veel waardevolle informatie.
Wij beantwoorden alle vragen om hulp. Vaak zijn we dan de
stem aan de andere kant van de telefoon, of de snelle beantwoording van een roep om hulp via email van iemand die
vaak door de RLS al vele dagen en nachten niet heeft kunnen
slapen en daardoor totaal van slag is. Recent zijn wij dat ook
via onze Facebook en Instagram pagina’s. Daarover meer in
dit nummer.
We sturen informatie over RLS naar neurologen, huisartsen,
chirurgen, naar patiënten en hun families, naar gynaecologen,
naar eerste-hulp posten, verzorgingsinstellingen, enz. Voor die
mensen die bij hun zoektocht naar hulp stuiten op een gebrek
aan kennis of compassie verzorgen wij informatiematerialen om
ze te helpen de juiste medische hulp en verzorging te krijgen.
Wij krijgen verzoeken om informatie over RLS bij kinderen.
Wij bellen of mailen dan de ouders en voorzien ze van alle
benodigde informatie.
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Vaak vraagt men ons om de namen van artsen die met RLS
bekend zijn. Een arts vinden die voldoende over RLS weet is
nog steeds best wel moeilijk. Onze vrijwilligers helpen bij het
vinden van een arts in de woonomgeving, via ons netwerk van
RLS-specialisten en onze goede contacten met deze groep.
Wij organiseren ieder jaar bijeenkomsten in diverse plaatsen
in het land, om ook daar mensen op de hoogte te stellen van
wat RLS is en wat eraan te doen valt. Onveranderlijk, in de al
20 jaren van ons bestaan, kwamen er nog steeds vele honderden mensen naar deze bijeenkomsten, en slaagden wij er zo
in weer heel veel mensen op het spoor van behandeling en
erkenning te brengen.
Hoe dit deel van onze activiteit in 2021 zal gaan valt in verband met Covid-19 nog te bezien. Mocht het zo zijn dat een
“echte” bijeenkomst niet mogelijk blijkt dan overwegen wij
een virtuele bijeenkomst.
In andere patiëntgerichte organisaties vertegenwoordigen
wij de RLS- patiënten: in de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie, Het Fonds PGO, en in vele buitenlandse
organisaties die RLS internationaal op de kaart zetten, zijn

Tips voor een goede nachtrust tijdens Covid 19

wij aanwezig en zorgen wij ervoor dat uw stem wordt gehoord.
Voor ieder van ons, bestuursleden en andere vrijwilligers, zijn
deze ondersteunende activiteiten de kern van ons werk. We
zullen dit ook in 2021 weer voortzetten. U mag weer op ons
rekenen.
Het is waarschijnlijk zo dat ons werk zich nog verder uit zal
breiden. Dus blijven wij – tot vervelens toe – hameren op het
feit dat wij nooit genoeg vrijwilligers hebben om al het werk
dat er ligt te doen, en bij het verscheiden van dit jaar doen we
dus weer een oproep aan u, u te melden als u iets voor de
Stichting zou willen/kunnen betekenen.

De COVID-19 pandemie heeft een universele onzekerheid
teweeggebracht, en is een bron van angst en stress bij veel
mensen, Velen noemen een aanzienlijke vermindering van
de slaapkwaliteit, vaak een gevolg van weinig slaaphygiëne
of van de gewoontes die u helpen goed te slapen.
“Slaap is een sterke behoefte, die vatbaar is voor veel
negatieve invloeden” zegt Dr John Winkelman, Hoofd van
het Slaap Centrum in de afdeling psychiatrie van het
Massachusetts General Hospital in Boston, VS. ”U wilt die
negatieve invloeden zo veel mogelijke beper-ken, zodat de
natuurlijke slaap als een golf over u heen kan komen
wanneer het tijd is om te gaan slapen.
In zijn werk specialiseert Dr Winkelman zich in diverse
slaapstoornissen, zoals slapeloosheid en RLS. In dit artikel
geeft hij tips hoe tijdens deze pandemie – en daarna - uw
slaap te verbeteren.

En wilt u inderdaad eens iets doen, dan horen wij dat graag!

1. Creëer een regelmatig slaap-waak
ritme

Bestuur Stichting RLS

Voor velen van ons hebben de veranderingen in woonwerkverkeer, sociaal leven, en andere typische onderdelen
van het pre-pandemische leven ertoe geleid dat de
slaapgewoontes werden aangepast – zo veel zelfs dat het
verschil tussen weekdagen en weekends vaak bijna
helemaal weg is, Zij die ook vroeger al slaapproblemen
hadden zien nu een mogelijkheid om op de meeste dagen
later dan normaal op te staan. Dat betekent in sommige
gevallen een betere en langere nachtrust.
“Het verschil tussen bedtijd en wakker zijn op weekdagen is
een z.g. “sociale jetlag” aldus Dr Winkelman. “We leven op
een planeet die zeven dagen per week op dezelfde manier
en even snel ronddraait, en onze slaap is het beste als we
die regelmaat aanhouden, dus inclusief regelmatige slaapen waaktijden. De aarde draait niet sneller rond op
weekdagen en langzamer in het weekend”.
De sleutel, vervolgt hij, ligt in het verminderen van externe
factoren die de slaapkwaliteit verminderen. Dr Winkelman
adviseert een schema voor het leven van alle dag te maken
– wanneer eet je, sport je, ga je uit, enz. – zodat je een
consequent slaapschema kan maken.
Maar wees voorzichtig met de dutjes tussendoor, zegt hij.
Dutjes verstoren de slaapbehoefte die gedurende de dag

toeneemt, en dat leidt tot slapeloosheid in de avond en
nacht. “En wordt wakker met de zon” zegt hij. “Natuurlijk
licht heeft een belangrijke invloed op uw lichaam. Het
zonlicht vertelt uw lichaam dat het tijd is om wakker te
worden

2. Maak een “zorgen-log”
Veel mensen hebben moeite met ’s avonds in slaap vallen,
wanneer zij nog nadenken of zich zorgen maken over de
afgelopen dag. En tijdens deze pandemie zijn er definitief
meer stresspunten. Zorgen over uw eigen gezondheid of die
van uw geliefden, financiële zorgen, zorgen over uw baan,
of wat dan ook.
Eén manier om daarmee om te gaan is om overdag dingen
waarover u piekert op te schrijven. “In plaats van over ‘t
een of ander te piekeren als u naar bed gaat, of midden in
de nacht, schrijf het allemaal op, ’s middags of vroeg in de
avond”, zegt Dr Winkelman. Deze mentale truc zal u helpen
de nare of zorgelijke gedachten uit uw hoofd te krijgen en
op een lijst voor de volgende dag te zetten.
Daarnaast beveelt Dr Winkelman aan om eens meditatie of
spierontspanningsoefeningen in bed te proberen, waarbij u
bepaalde spiergroepen aanspant bij het inademen en
ontspant bij het uitademen.

3. Let op wat u drinkt
Juist in deze tijden van quarantaine is het wel eens
verleidelijk om een extra drankje te nemen. Hoewel veel
mensen zeggen dat een slaapmutsje helpt bij het in slaap
vallen, adviseert
Dr Winkelman niet om drank als slaapmiddel te gebruiken.
“Alcohol helpt mensen dan wel om in slaap te vallen, maar
het leidt tot wakker worden dat niet bevorderlijk is voor een
goede nachtrust” zegt hij. “je slaapt niet door op alcohol.
Dus je valt wel in slaap, maar de slaapkwaliteit is
aanzienlijk minder.
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Andere dingen die uw slaap op soortgelijke manier kunnen
beïnvloeden zijn laat op de avond eten of koffiedrinken.

4. Ontspan voor het naar bed gaan
Alle technologie waarover wij beschikken heeft de televisie
tot een onderdeel van het einde van een lange dag gemaakt.
Hoewel televisie of online materiaal misschien de zorgen
van de dag wat weg kunnen nemen, is de inhoud ervan vaak
niet ontspannend, of kan zelfs weer tot zorgen leiden. Het
heldere licht van tablet of telefoon beïnvloedt uw slaap
evenzeer.
“Er is momenteel veel aandacht voor het blauwe licht, en ik
denk dat ieder licht van welke soort dan ook, en speciaal
als dat informatie uitzendt, tot de dag beperkt moet
worden” zegt Dr Winkelman. “Helemaal geen spullen kopen
om het blauwe licht te dempen, gewoon het toestel uitzetten
en wat lezen of bij gedimd licht naar wat muziek luisteren
of een ontspan-nende podcast”.
Liever dan naar het nieuws kijken of een show vol actie,
neem een makkelijk boek of kijk iets heel ontspannends op
TV voordat u naar bed gaat. Dat kan u ook doen als u
midden in de nacht wakker wordt en niet weer in slaap kan
vallen.
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5. Slaap wanneer u moe bent
De sleutel tot slapen, aldus Dr Winkelman, is luisteren naar
uw lichaam. Als u klaar bent om te gaan slapen geeft uw
lichaam meestal biologische signalen af om u te laten
weten, zoals gapen, lodderige ogen, en een vermoeid
lichaam. Daaraan gehoor geven is een belangrijke manier
om uw slaap te verbeteren.
“Die slaap-behoefte komt meestal 16 uur nadat u bent
wakker geworden. Het is niet altijd het beste om maar naar
bed te gaan omdat het nu eenmaal bedtijd is Als u zich
slaperig voelt, ga dan naar bed. Als u zich niet slaperig
voelt, of als u te veel beslommeringen hebt, ga dan eerst
iets anders doen om te ontspannen en lichaam en geest te
de-stimuleren. Uw lichaam zal u zeggen wanneer het tijd is
om naar bed te gaan”.

6. Wanneer naar de dokter?
De vuistregel is om een arts te consulteren als u gedurende
een maand of langer minstens drie nachten per week niet
goed geslapen hebt. Zo lang slecht slapen kan duiden op
een diepere oorzaak of een slaapstoornis, zoals daar zijn
slapeloosheid, slaapapneu of RLS. Vraag uw huisarts wat te
doen.
(Bron: Nightwalkers)

Lezers schrijven
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Hieronder lees je mijn verhaal over RLS, en ook een beetje
over de familie.
Zelf heb ik RLS sinds 1966. Het komt veel vaker voor in de
familie: mijn vader en zijn zus, een broer en een zus van mij,
een zoon en een dochter van mij. Maar van degenen die nu
nog leven heb ik de ernstigste vorm.
Wat heb ik ontdekt gedurende 55 jaar leven met RLS?
1. RLS verstoort op den duur de slaap. En slaapgebrek
verergert de RLS. Die vicieuze cirkel moet je zien te
doorbreken.
2. Als je niet eet dan heb je geen RLS, dus dan moet je de
oorzaak zoeken in voeding.
3. Lichamelijke activiteiten doen de RLS meestal verdwijnen,
tenzij je het heel erg hebt.
4. Mentale activiteiten kunnen de RLS zowel verergeren als
doen verdwijnen.
Twee voorbeelden: lezen en tv kijken verergeren het,
luisteren naar mooie muziek of een goed gesprek doen het
verdwijnen, althans bij mij.

5.	Medicijnen helpen heel goed tegen RLS, maar niet tegen
de slaapproblemen, ze verergeren die eerder. Twee
uitzonderingen: Permax (is uit de handel genomen
vanwege gevaarlijke bijwerkingen) en Madopar (dit kan je
niet dagelijks gebruiken)
Hoe ernstig is mijn RLS?
Vanaf de jaren 90 ervaar ik het zelf als ernstig omdat:

• ik het dagelijks heb, ‘s middags, ’s avonds en ‘s nachts
• het mijn slaap ernstig verstoort
• het regelmatig zo erg is dat bewegen ook niet meer helpt.
Verloop:
1970: ik ontdek een relatie met ’s avonds koffie drinken en
RLS in bed.
Dieet: geen koffie ‘s avonds
1980: er blijkt een relatie met suiker en alcohol.
Dieet: geen koffie, suiker en alcohol.
De klachten verdwijnen niet, maar worden draaglijker.
Direct na de warme maaltijd heb ik altijd RLS.
1993:
Dieet: geen koffie, suiker en alcohol.
Ernstige klachten, niet alleen ’s avonds en ’s nachts, maar
ook overdag. Het stoort me op mijn werk. Ik moet
tussendoor gaan lopen. Ik slaap maximaal 5 uur per nacht,
vaak minder.
Na een lange vakantie met heel veel slapen (de eerste 2
weken met slaappillen) heb ik 6 weken lang helemaal geen
RLS. Op het moment dat ik denk mijn dieet dan ook af te
kunnen schaffen komt de RLS weer terug.
2000-2008: Ik probeer alle medicijnen uit die er op de
markt zijn. Ze helpen wel tegen de RLS, maar niet tegen de
slaapproblemen. De bijwerkingen zijn voor mij niet
acceptabel.
Ik ontdek nog meer voedingsmiddelen waarop ik reageer
met RLS: alle snelle suikers en aardappelen.
Dieet: geen koffie, suiker, alcohol, snelle suikers (b.v. wit
meel, gekookte wortelen) en aardappelen. De
dieetaanpassingen helpen mij voldoende om weer te kunnen
slapen.
Aanpassingen levenswijze: TV kijken en lezen gaat niet,
luisterboeken wel omdat ik dan ondertussen kan bewegen.
Hobby’s als tekenen, spinnen, naaien en breien/haken
kunnen prima, dus die dingen ga ik vooral doen, in
combinatie met luisterboeken.
Als ik beslist een TV- programma wil zien dan ga ik spinnen
of op de hometrainer zitten kijken.
Vaste tijden van naar bed gaan en opstaan: vroeg erin en
vroeg eruit bevalt het beste.
2010: Ik ontdek nog meer voedingsmiddelen die ik niet
verdraag: sulfiet = E220 (zeer heftige reactie), maiszetmeel,
de nachtschade familie, zoetstoffen, tarwebrood.
(Maiszetmeel zit in bijna alle pillen, dus dat is heel lastig.)
Dieet: geen koffie, suiker, alcohol, snelle suikers (b.v. wit
meel, gekookte wortelen), nachtschadefamilie, tarwebrood
(wel roggebrood), sulfiet = E220, maiszetmeel en zoetstoffen
De klachten verdwijnen nog steeds niet helemaal, maar het
is weer te doen.
2016: ik experimenteer met een histamine-beperkt dieet.
Wouw! Dat lijkt het laatste puzzelstukje. Ik kan na het eten
een lange autorit maken, ondertussen aan RLS denken en
nog steeds een uitermate rustig gevoel in de benen hebben.
Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt!
Toch houd ik dit niet vol, want………… sinds ik dit dieet
rigoureus volg kan ik niet meer slapen.

2020: Sinds een jaar of 3 slaap ik zo slecht dat het niet meer
acceptabel is (ongeveer 4 uur per nacht). Ik overweeg om
medicijnen te gaan gebruiken of onderzoek te laten doen
naar mijn voedingsintolerantie. Het wordt het laatste. In mei
had ik een afspraak met het Allergologie-centrum in Velp.
Na intake en onderzoek kreeg ik een histamine-beperkt
dieet geadviseerd, maar niet zo rigoureus als ik gedaan had.
Dieet: geen chocola, suiker, alcohol, snelle suikers (b.v. wit
meel, gekookte wortelen), nachtschadefamilie, sulfiet = E220,
maiszetmeel en zoetstoffen plus een histamine-beperkt
dieet.
Dit is een zeer uitgebreid dieet, maar vanwege het positieve
effect is het vol te houden.
Koffie nu beperkt tot 1 a 2 kopjes per dag, maximaal 1 met
cafeïne.
Aanvullende maatregelen:
1.	’s avonds na 18.00 uur eet ik niks meer en drink ik alleen
water.
2. elke avond een warm bad met Alka badzout.
3. 3 magnesium L-threonate capsules voor het slapen gaan
4. een uitgebalanceerd vitaminen- en mineralencomplex
Sindsdien slaap ik veel beter. Hooguit 1 x per nacht uit bed
i.p.v. 3 keer, of helemaal niet. Ik kan dat dieet nu pas goed
uitproberen omdat ik maandenlang pijnstillers moest
gebruiken, wat de dieet-effecten verstoorde.
Doe ik het dan helemaal zonder medicijnen? Nee, voor
noodgevallen (iets verkeerds gegeten) heb ik Madopar of
Temazepam. Sinds januari 2020 heb ik gemiddeld een halve
tablet per week gebruikt van beide middelen. En als ik het
gemiddelde uitreken vanaf eind mei (toen kwam het nieuwe
dieet en de aanvullende maatregelen): Temazepam: een
halve tablet per 3 weken en geen Madopar.
Met mijn kinderen praat ik zelden over de RLS. Maar als we
het een keer doen dan blijkt dat zij dezelfde oplossingen
hebben gevonden als ik: Bij een lange vliegreis niet eten,
alleen water drinken. ’s Avonds niet eten als er een bezoek/
tv kijken gepland staat met vrienden. Vooral mijn zoon heeft
erg op voeding gelet en een aantal eigen ontdekkingen
gedaan.
b.v. tijdens een vakantie in Italië werd hij helemaal gek van
de RLS. Thuis gekomen was dat direct veel minder. Toen hij
weer een nacht goed geslapen had realiseerde hij zich dat
hij in Italië heel veel wit stokbrood en witte pasta gegeten
had. Thuis eet hij alleen volkoren producten.
Toen we hier over spraken merkten we dat hij dezelfde
dieetmaatregelen genomen had als ik: geen: wit meel,
gekookte wortelen, suiker, alcohol, maiszetmeel en
tarwebrood (wel roggebrood). Zijn dieet is (nog?) minder
uitgebreid dan het mijne.
Janneke

7

de nachtwacht 2020/3-4

de nachtwacht 2020/3-4

De sociaal-economische aspecten van RLS

Weet wat uw RLS “triggert”
Een “trigger” (Engels) is een prikkel die een verergering van uw RLS veroorzaakt. Bepaalde voedselmiddelen, dranken, medicijnen, overmatige stress of sporten
kunnen triggers zijn. Triggers variëren van persoon tot
persoon en zelfs binnen families. Bijvoorbeeld, cafeïne
kan een trigger zijn voor de één maar niet voor de
ander. Alle patiënten met RLS kunnen er baat bij hebben om te onderzoeken wat hun specifieke triggers
zijn, zodat ze deze kunnen vermijden.
Veel voorkomende triggers die gemeld zijn door RLSpatiënten zijn:
• Cafeïne
• Roken
• Alcohol
• Koolhydraten en suikers
• Natriumrijk voedsel
• Extreme inspanning
• Supplementen
• Medicatie

Binnenkort verschijnt in de European Journal of Neurology, het meest gerenommeerde algemeen neurologisch wetenschappelijk tijdschrift in Europa, het definitieve artikel waarover wij al eerder berichtten, dat
wil zeggen over de studie die eraan ten gronde ligt.
Na veel verder onderzoek en schaven aan het artikel is
het nu door de redactie van het tijdschrift geaccepteerd voor publicatie.
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Ik vat de belangrijkste uitkomsten van de studie voor u
samen:
De economische kosten van RLS voor de gezondheidssystemen in Europa werden berekend aan de hand van de
kosten in Frankrijk, Italië en Duitsland en dan via rekenmodellen van de London School of Economics voor alle
Europese landen (de WHO-definitie van Europa, niet de EU
landen alleen). Bij de berekeningen werd uitgegaan van de
groep RLS-patiënten die behandelbehoeftig zijn, 2.7% van de
volwassen bevolkingen. Naar bleek is RLS een aanzienlijke
sociale en persoonlijke last.
Dit werd met name berekend aan de hand van drie specifieke
onderwerpen, te weten:
1.	Late of onjuiste diagnose
a.	Wanneer in alle gevallen direct de juiste diagnose wordt
gesteld, mensen dus niet (soms jarenlang) verschillende
artsen hoeven te consulteren of een onjuiste diagnose
krijgen, kunnen de besparingen per jaar per patiënt
€ 923 bedragen.

2.	Onvoldoende werking van de beschikbare medicijnen
a.	Kosten van inadequate behandeling kan oplopen tot
€ 700 per patiënt per jaar.
3.	Augmentatie
a.	Bij augmentatie ligt dit op € 9,000 per patiënt per jaar.
Neem nu eens alleen het ledenaantal van de Stichting RLS:
Ongeveer 1500 mensen. Wij weten van velen van u dat u ook
vaak aan bent gelopen tegen fouten in de diagnose en
behandeling, en dat bij een aanzienlijk deel van u ook sprake
is van augmentatie. Laten we zeggen dat de helft van de
hierboven genoemde kosten van toepassing zijn, dan komen
we op het volgende.
(923+700+9000) = € 10,623. Deel dat door 2: € 5,311 per
patiënt per jaar.
Bij de hoeveelheden patiënten die aan RLS lijden zijn dat dus
zeer hoge bedragen. U hoeft geen genie te zijn om hieruit te
concluderen dat de kosten van RLS, als gevolg van inadequate
of foutieve diagnose en/of behandeling, niet afdoend werkende medicijnen en augmentatie voor de maatschappij onnodig
hoog zijn. Het is nu aan de wetenschap, aan de artsen en ook
aan ons, RLS-patiënten, om deze gegevens zoveel mogelijk
onder de aandacht te brengen. De auteurs van deze studie
voorzien substantiële bezuinigingen voor de gezondheidszorg
wanneer adequate diagnose en behandeling de algemene
praktijk zullen zijn.
Joke Jaarsma

Slaapgewoontes
Het is bekend dat een slaapgebrek de symptomen van RLS
verergert. Goede slaaphygiëne zoals een donkere koele slaapomgeving, het verwijderen van apparatuur uit de slaapkamer
om de blootstelling aan blauw licht te beperken en een goed
dag en nacht ritme zijn de sleutels voor een rustgevende
nacht.
Medicatie
Het is belangrijk om te weten welke medicatie wordt aanbevolen als u RLS-patiënt bent en vooral ook welke u moet ver-

mijden. Het is bekend dat veel medicijnen de symptomen van
RLS erger maken. Benadryl is een anti-histamine die vooral
gevonden wordt in medicijnen tegen verkoudheid en slaapmiddelen, deze moet u vooral vermijden. Neusdruppels zoals
Sudafed kunnen de slaap ernstig verstoren voor mensen met
RLS. Veel mensen denken ook dat Melatonine helpt, maar ook
dit middel kan uw RLS erger maken, misschien vanwege de
serotonerge bestanddelen (Serotonine regelt slaap, humeur en
eetlust) van de medicatie. Sint-Janskruid, een kruidenmiddel
waarvan wordt gedacht dat het helpt tegen depressie, kan ook
de symptomen van RLS doen opspelen bij sommige patiënten.
Medicijnen in de categorieën antipsychotica, anti-misselijkheid en antidepressiva zijn vaak de dader voor erger wordende
symptomen van RLS. Men moet echter nooit zomaar stoppen
met deze medicatie zonder advies van uw zorgverlener.
Hoewel sommige medicijnen moeilijk te vermijden zijn, is het
wel cruciaal dat u alert blijft op de samenstelling van alle medicijnen die u neemt. Niemand kan beter weten wat u triggert
dan uzelf; niet eens uw zorgverlener. Wanneer u weet wat u
triggert, kan u de symptomen van RLS voor zijn!

Slaapcentra in Nederland
Wij hebben de lijst van slaapcentra die altijd in De
Nachtwacht staat weer eens onder de loep genomen.
Voor U de primeur. Voortaan zal deze lijst op het achterblad van De Nachtwacht verschijnen. Wij zullen
hem ook gaan bijhouden en aanpassen wanneer dat
van toepassing is.

Expertise slaapcentra RLS
Centrum voor Slaap en Waakstoornissen
MCH Westeinde
Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag
088-9792472
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Expertise slaapcentra RLS (vervolg)
Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe
Locatie Heeze
Sterkelseweg 65
5591 VE Heeze
040-2279022
Locatie Oosterhout (bij Breda)
Muldersteeg 6
4901 ZG Oosterhout
0162-481 800
Slaap-Waakcentrum Sein Zwolle-Groningen-Heemstede
Dr Denekampweg 20
8025 BV Zwolle
038-8457185
Laan Corpus den Hoorn 102-2a
9728 JR Groningen
050-317149
Achterweg 2
2103 SW Heemstede
023-5588900
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Ziekenhuizen met in RLS gespecialiseerde
neurologen uit onze adviesraad
Meander Slaap Waak
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
033-8506070
Zaans Medisch Centrum
Slaap/waak expertise centrum
Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam
075-6507001
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Slaap Waak centrum
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ ’s Hertogenbosch
073-5538680
Amphia Ziekenhuis Slaapcentrum
Molengracht 21
4818 CK Breda
076-5955000
Natuurlijk zijn er vele ziekenhuizen met een slaapafdeling of
een neuroloog die RLS kan behandelen. Vraag hierover advies
aan Uw huisarts. U kunt ook de Stichting om advies vragen:
0900-757436 op Ma-Vrij van 19-20 uur.

eveneens van invloed zijn, en zelfs kleine veranderingen hierin
kunnen de behoefte aan geneesmiddelen beïnvloeden.

Wat kan je verwachten van een drug
holiday?
Hoewel drug holidays in een aantal gevallen de behandeling

Over Augmentatie en een z.g. “drug Holiday”
10

De Term Drug Holiday (‘medicijn vakantie’) staat voor het
gedurende korte periode totaal stoppen met de medicijnen voor
RLS. Om als zodanig te worden erkend moet de tijd die men
zonder geneesmiddelen doorbrengt langer zijn dan de tijd
gedurende welke men onttrekkingsverschijnselen als gevolg
van het stoppen met de medicijnen ervaart.
Tijdelijk stoppen met de medicijnen wordt gedaan bij een
aantal chronische ziektes, zoals bijvoorbeeld chronische
slapeloosheid, HIV, angst- en paniekstoornissen, ten einde de
gevoeligheid voor de medicijnen te behouden en het optreden
van bijwerkingen te beperken.
Bij RLS zijn beide kenmerken aanwezig. Studies over langere
periodes hebben aangetoond dat bij de meeste patiënten het
effect van de medicijnen na verloop van tijd minder wordt en
dat dan om hetzelfde effect te bereiken een hogere dosis
noodzakelijk wordt. In een studie in de VS zag men dat na 7
jaar 53% meer medicijnen gebruikte en dat bij 75% het effect
van de behandeling minder was geworden.

Voordelen van een korte onderbreking van
het gebruik van de medicijnen
Een Drug Holiday zou uiteindelijk het effect van het medicijn
bij lagere dosering teweeg moeten brengen. Dat heeft een
dubbel voordeel: de noodzaak bij voortdurende behandeling
langzaam de dosering te blijven ophogen vervalt, en een
verbeterd effect van de behandeling. Maar belangrijker nog is
dat door een drug holiday soms een aanzienlijke vermindering
van de symptomen gezien wordt en dat daarna vaak minder of
heel soms geen medicijnen nodig blijken te zijn. Periodes van
verminderde of zelfs geheel afwezige symptomen zijn
opgetreden. In een studie gedaan in de VS zag men dat 20%
van de bestudeerde patiënten deze gedeeltelijke of gehele
remissie hadden na een drug holiday van 10 dagen.

Hoe kan het dat de RLS-symptomen soms
verminderen?
De ernst van RLS houdt verband met een aantal factoren, zoals
bijvoorbeeld onder andere de ijzerstofwisseling, en het effect
van lange termijn behandeling op het glutamaat/dopamine
systeem. Sociale-, leefstijl- en emotionele factoren kunnen

DE TIEN DAGEN VAN EEN DRUG HOLIDAY
Bij het stoppen/afbouwen van uw medicatie kunt u het
volgende verwachten:
Dag 1-2 zal heel erg zwaar zijn en u zult niet slapen.
De RLS is zwaar.
Dag 3-4: RLS zal heel erg zijn en u zult op zijn hoogst
in deze twee dagen 1-2 uurtjes slaap krijgen. Gevolg
zal zijn niet alleen slaperigheid maar ook
neerslachtigheid en zelfs angst.
Dag 5-6: De symptomen worden minder heftig en
verbeteren langzaam. U kunt 2-4 uur van af en toe
slaap verwachten
Dag 8-10: de symptomen worden ongeveer zoals u ze
ervoer voordat u met de dopaminerge middelen begon.
De RLS zal vooral in de morgen en de middag
aanzienlijk minder erg zijn. U kunt ’s avonds ongeveer
4-6 uur slapen.

van RLS aanzienlijk kunnen verbeteren, is er ook een andere
kant. Patiënten moeten weten dat niet alleen de kans op
verbetering bestaat, maar dat de kans op ontwenningsverschijnselen, in het bijzonder van de dopamine agonisten,
groot is en dat het traject dan buitengewoon zwaar kan zijn.
Bij de meest gebruikte doseringen van pramipexol en ropinirol
zijn de eerste vier dagen van ontwenning het zwaarst;
patiënten ervaren een enorme verergering van de RLSsymptomen en de bijna onmogelijkheid om te slapen. De vijf
dagen daarna verbeteren de intensiteit van RLS en de duur van
de klachten totdat de patiënt op zo ongeveer dag 9 of 10 een
soort van stabiele toestand bereikt. Op grond daarvan hebben
de onderzoekers 10 dagen als meetpunt aangehouden tot het
opnieuw meten van de symptomen en het herstarten van de
dopamine medicijnen. Ontwenning van andere medicijnen
hangt van het middel af, maar is over het algemeen minder
zwaar dan bij de dopaminerge middelen.
Samenvattend kan men zeggen dat een drug holiday onder
begeleiding van een arts en bij langdurige behandeling
overwogen kan worden voor mensen met RLS. Patiënten
dienen dit echter niet op eigen houtje te proberen zonder een
arts te consulteren die de ontwenning en eventuele bij-effecten
zorgvuldig in de gaten zal houden. Tegenwoordig wordt ook
veelal getracht om de ontwennings-verschijnselen op te vangen
met een ander medicijn, waardoor het traject altijd minder
zwaar zal worden. Als u dit overweegt, vraag dan uw arts
hiernaar.
Het is zeker aan te bevelen om dit traject onder begeleiding
van een RLS-kundig arts aan te gaan.
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Wat kan een actieve levensstijl voor uw RLS betekenen?

Nieuwe studie over ijzer
Hemoglobine, niet serum ferritine,
mogelijk betere indicatie van ijzerstatus
IJzer is fundamenteel voor het goed functioneren van de
organen in het lichaam, en dus ook van de hersenen. Het
verband met de productie van rode bloedcellen is ook een
bepalende factor in de klinische praktijk bij het voorschrijven van ijzer. Echter, sommige artsen zijn van mening dat
de richtlijnen voor toediening van ijzer bij RLS onvoldoende
helder zijn.
Op dit moment worden serum ferritine waarden gebruikt
als indicatie van de ijzerstatus en gebruikt om te beslissing
of ijzertoediening nodig is. Maar, deze mening wordt niet
door alle artsen gedeeld. Aldus Dr James R. Connor, één
van de adviseurs van de Amerikaanse RLS patiëntenvereniging. Volgens nieuw onderzoek door Connor en zijn team
zouden de hemoglobine waarden mogelijk een betere indicatie zijn bij het vaststellen van de richtlijnen voor ijzertherapie.

Bestaat er een verband tussen een actieve levensstijl en RLS? Mensen die regelmatig beweging
nemen hebben vaak minder last dan mensen die
dat niet doen.

12

Het lijkt zo logisch dat ons lichaam ’s nachts na een lichamelijk actieve dag rustiger is. Echter, waarom beweging de ernst
van de RLS voorkomt of vermindert is onbekend. Andere factoren spelen mogelijk een rol. Naast het feit dat wij in toenemende mate een inactieve bevolking aan het worden zijn, slapen we ook steeds minder. Televisie, de computer en andere
elektronische verleidingen zorgen voor steeds minder tijd in
bed. Minder slaap zorgt op zijn beurt weer voor minder lichamelijke activiteit overdag – te moe om te bewegen. Dit geeft
aan hoe een ongezonde levensstijl aan het begin van een vicieuze cirkel kan staan die uiteindelijk ziektes zoals RLS veroorzaken of doen voortduren. Slaapgebrek leidt tot inactiviteit, wat dan weer bijdraagt aan RLS, dat op zijn beurt de
slaap verder belemmert doordat men wakker ligt, waardoor
men overdag nog minder wil bewegen, enz.

Wat voor oefeningen zijn het beste voor
RLS?
Dat is een vraag die niet makkelijk te beantwoorden is. Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat regelmatig bewegen
belangrijk is. Veel RLS-patiënten hebben ervaren dat regelmatig matig bewegen, goed is voor hun RLS. Daarentegen verergert intensief bewegen juist vaak de klachten. Het is van
belang om uit te vinden wat u in dit opzicht prettig vindt. Doe
dat dan zo’n half uur per dag. Iedere dag!

Er bestaan verschillende ideeën over wanneer de RLS-patiënt
moet sporten – zowel in verband met de RLS als de kwaliteit
van de slaap in het algemeen. Waarschijnlijk is het zo dat het
beter is om niet kort voor het slapen gaan intensief te bewegen. Dit verschilt per persoon, en de beste manier is dan ook
om zelf uit te vinden wat bij u persoonlijk past.
Maar de bijwerkingen van regelmatig bewegen zijn zonder
uitzondering goed. Sporten leidt eigenlijk tot een toegevoegde
behandeling van ziektes die vaak in combinatie met RLS
voorkomen, zoals onder meer diabetes en depressie. Regelmatig bewegen is speciaal van belang voor kinderen met RLS,
voor hun ontwikkeling, en voor ouderen, bij wie de kwaliteit
van leven er bij gebaat is, en bij beide groepen als ze daardoor minder medicijnen nodig hebben.

Richtlijnen voor fysieke beweging
-	Iedere dag is het beste. Maak er een gewoonte van iedere
dag 30-60 minuten te bewegen.
-	Gebruik daarbij uw benen, zowel matige als meer intensieve beweging.
-	Vermijd te zware inspanning; dit kan leiden tot verergering
van de RLS
-	Neem af en toe de trap in plaats van de lift, zet de auto iets
verder weg, doe wat meer huishoudelijk werk, enz.
-	Een manier die voor veel mensen werkt: beweeg onder het
televisie kijken (een hometrainer)

Deze groep onderzocht of de ijzerstatus in het lichaam
wordt doorgeseind naar het brein. Het team creëerde een
model om deze stelling te testen. Ze gebruikten een cel-model dat leek op de bloedvaten in de hersenen, en plaatsten
transferrine bewerkt met ijzer aan de ene kant en hersenvocht aan de andere kant. Dat laatste verkregen zij van gezonde mensen die aan de studie deelnamen.

Volgens deze onderzoekers toonde dit onderzoek aan dat de
serum ferritine waarde, die traditioneel wordt gezien als
een indicatie van de hoeveelheid ijzer in het lichaam, wellicht niet de waarde is die bij voorkeur gemeten moet worden als men de opname van ijzer in het brein wil meten.
Het is nog de vraag of dit in de praktijk ook zo uitpakt; en
wat de relatie met RLS klachten is.
Een volgende stap zal daarom zijn hoe de hemoglobine
waarden zich verhouden tot ijzer in een grote groep RLSpatiënten die ijzer toegediend krijgen.
(Bron: NIghtwalkers)

Slaapkamermythes
Verloren slaap kun je niet inhalen, een dutje doen is gezond, bij volle maan kun je minder goed slapen.
Is dat nou echt zo?
Bij volle maan kun je minder goed
slapen
Mensen doen er inderdaad langer
over om in slaap te komen bij volle
maan. Het zou kunnen komen door
de aantrekkingskracht van de maan
die ons bioritme verstoort. Een andere theorie is dat het blauwe licht
van de volle maan, net als beeldschermlicht, onze biologische klok
voor de gek houdt. De biologische
klok wordt normaal gesproken elke
dag ge-reset door het vroege ochtendlicht. Als we ’s avonds worden
blootgesteld aan het felle licht van de
volle maan gebeurt het omgekeerde:
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de klok wordt iets vertraagd. Ons brein denkt dat we nog even
wakker moeten blijven.

Melatonine nemen tegen slaapproblemen is geen goed
idee

beeld doordeweeks slaapgebrek een beetje inhalen door in
het weekend uit te slapen. Als je diepe slaap tekort komt haal
je die de eerstkomende keer als eerste in. Maar dat kan nooit
helemaal.

Je hebt ochtendmensen en avondmensen

Melatonine is een lichaamseigen hormoon wat betrokken is
bij het aansturen van dag/nachtritmes, waaronder het slaap/
waakritme. Bij deskundig gebruik, waarbij tijdstip van inname heel belangrijk is, wordt het in de medische praktijk
gebruikt bij biologische klok problemen. Sommigen worden
er echter ook wat slaperig van, en bij sommige slapelozen
helpt het innemen een heel beetje om in slaap te vallen. Maar
verwacht geen wonderen. Bovendien is het geen goedgekeurd
medicijn dat is onderzocht op bijwerkingen. Toch kun je het
gewoon bij de drogist krijgen omdat het verkocht wordt als
voedingssupplement. Het wordt ook aan kinderen gegeven.
Dat kan heel schadelijk zijn.

Die bestaan inderdaad. De verschillen tussen ochtend- en
avondmensen zijn erfelijk bepaald. De biologische klok maakt
dat avondmensen veel later maximaal actief zijn dan ochtendmensen. Zij gaan dus later naar bed. Onze maatschappij is ingesteld op ochtendmensen. Maar er zijn inmiddels gelukkig
veel bedrijven die flexibele werktijden hebben.

Overdag een dutje doen is goed voor je

Is bloot slapen gezond?
Je wordt slaperig als je lichaamstemperatuur omlaag gaat.
Om goed in te slapen en door te slapen moet de temperatuur
van de huid niet te hoog zijn. Om die op peil te houden is de
omgevingstemperatuur belangrijk, maar ook dat je je niet te
warm kleedt of te dikke dekens over je heen hebt. Dat verschilt natuurlijk per seizoen en per persoon. Het zou best
kunnen dat sommige mensen door bloot te slapen de juiste
temperatuur vat houden. Je moet eigenlijk gewoon doen
waar je je prettig bij voelt. Maar het is niet zo dat bloot slapen
per se goed is.

Om energie bij te tanken kan een dutje echt helpen. Een z.g.
powernap. Maar die moet niet langer dan 20-25 minuten
duren. En als je na 3 uur ’s middags slaapt ga je alweer een
deel van je slaapbehoefte van de komende nacht gebruiken.
Dan kom je ’s avonds niet in slaap. Een dutje ’s avonds voor
de televisie is dan ook af te raden.

Iedere volwassene heeft acht uur slaap nodig
De hoeveelheid benodigde slaap verschilt per persoon; Een
volwassene heeft 6-9 uur slaap nodig. Als je te weinig slaapt,
functioneer je overdag niet goed. Te weinig slaap verhoogt het
risico op gezondheidsproblemen. Er zijn niet veel mensen bestand tegen het chronisch minder dan zeven uur slapen. Maar
te veel slapen is ook weer niet goed.

Verloren slaap kun je niet inhalen
Je slaapt na verloren slaap dieper en iets langer, maar je
haalt niet één op één alle verloren uren in. Je kunt bijvoor-

14

Is patiëntenvertegenwoordiging belangrijk?
Ja!
Door ons werk wordt er druk uitgeoefend op de gezondheidsbudgetten, en dat is nodig, bijvoorbeeld voor onderzoek.
Onderzoek dat voor patiënten belangrijk is betekent een grotere kwaliteit van leven.
Nieuwe en betere medicatie leidt tot grote veranderingen, ook sociaal.
Het is een recht en een plicht van iedere patiënt om actief betrokken te zijn bij de planning en toepassing van de
gezondheidszorg – ook op het kleinste en individueelste niveau.

Maar tellen we daarin wel mee?
De patiënt zou meer en meer centraal moeten staan.
Maar is dat nog niet in de gezondheidszorg en in de budgetten.
En ook niet in de kliniek.
Budgethouders worden beoordeeld op het succes in het managen van hun budgetten.
Artsen worden beoordeeld op het behalen van hun resultaten.
Dat is okay zo lang dat niet conflicteert met de belangen van de patiënt.

Apneu, Eten, RLS
Is er een verband tussen RLS en
slaappneu?
Allereerst: wat is slaapapneu. Het woord apneu komt uit het
Grieks en betekent ademnood. Apneu – stoppen met ademen
– die tijdens de slaap optreedt is slaapapneu. De meeste mensen, in het bijzonder na hun 50e-60e jaar, stoppen wel eens
met ademen gedurende de nacht.
De meest voorkomende soort slaapapneu is obstructief slaap
apneu (OSA). Snurken is een teken van wat samenvallen van
de luchtweg. Valt die helemaal dicht treedt er een apneu op.
De hersenen krijgen dan een impuls om wat wakkerder te
worden, waarna de ademhaling weer door gaat. Bij milde
apneu gebeurt dit enkele malen per nacht. Bij ernstige apneu
kan dat wel honderden keren per nacht gebeuren. Daardoor
zal deze persoon onvoldoende slaap krijgen en overdag erg
vermoeid en slaperig zijn.
Slaapapneu komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.
Voornaamste symptomen zijn lang en hard snurken, een verstoorde nachtslaap, ochtendhoofdpijn, nachtelijk plassen en
slaperigheid overdag. Vaak komt slaapapneu voor mensen
met overgewicht, maar ook slanke mensen kunnen met deze
klachten te maken hebben.

immers veel wakker is, zich verveelt. Er zijn verhalen te over
van patiënten - vooral die met matig tot ernstige RLS – die
door de sensaties in de benen en het patroon van wakker
worden en uit bed gaan, rondlopen, en dan uit pure verveling
wat gaan eten of drinken.
De dwangmatige gewoonte om ’s nachts te gaan eten of drinken komt soms voor bij patiënten die al lang de zogenaamde
dopamine agonisten gebruiken. Dit is één van de problemen/
bijwerkingen die zich bij langdurig gebruik van deze middelen bij RLS voordoen. De patiënt voelt een onbedwingbare
drang om te gaan eten, soms echt veel, en vaak juist de koolhydraat-rijke voeding. Met als gevolg dat men in gewicht aankomt.

Een klein aantal studies onderzocht de relatie tussen slaapapneu en RLS. Het frequent wakker worden nadat de persoon
weer begint met ademen gaat vaak samen met been-bewegingen die erg lijken op de periodieke beenbewegingen in de
slaap die zo veel RLS-patiënten ondervinden. Deze vorm van
been-bewegen verschilt echter van de RLS gerelateerde. Als
de slaap-apneu behandeld wordt zijn de beenbewegingen
meestal helemaal weg. Maar op grond van de beenbewegingen worden apneu patiënten soms abusievelijk wel als RLS
gediagnosticeerd.
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Er zijn wat incidentele beschrijvingen van verbetering van de
RLS-symptomen na behandeling van slaapapneu bij patiënten
die beide ziektes hadden. Dat was na behandeling met een
zogenaamd CPAP apparaat.
Concluderend kan men zeggen dat het verband tussen slaapapneu en RLS niet duidelijk is. Er zouden grote studies nodig
zijn om hier meer duidelijkheid over te verkrijgen.

Nachtelijk eten
Veel patiënten melden dwangmatig eten gedurende de nacht.
Gewichtstoename ligt op de loer. Er is niet afdoend bewezen
of de vraag van veel eten tijdens de nacht het resultaat is van
dwangmatig gedrag of dat het komt omdat de RLS-patiënt, die

Deze symptomen bij RLS-patiënten die dopaminerge middelen gebruiken moet men onderscheiden van een aandoening
die vaak bij jonge vrouwen (20-30 jaar) voorkomt. Bij die personen treden periodes van eten en drinken in de nacht op als
ze maar gedeeltelijk wakker zijn. Ze herinneren zich dan ook
de volgende ochtend niet wat ze gedaan hebben, maar zijn
niet uitgeslapen en komen in gewicht aan. Vaak gaat dit
samen met slaapwandelen.
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Vraag en antwoord

Communicatie en PR bij de Stichting RLS

Vraag: Ik heb rusteloze benen en rust daarom vaak slecht uit.
Ook in bed en als ik tot rust kom. Ik gebruik nu clomipramine
25 mg per dag als onderhoudsdosis. Ik kreeg de mededeling
dat ik daar de rest van mijn leven niet vanaf kom.
Wel geprobeerd, maar lukt niet. Nu hebben deze medicijnen
Parkinsonachtige bijverschijnselen. De vraag is, kan ik wel
medicijnen tegen RLS gaan slikken en welke? Huisarts weet
geen oplossing. Ja stoppen met Clomipramine, maar dat is
niet mogelijk. Kunt U mij een arts of geneesmiddel adviseren?
Antwoord: De dopamine agonisten zijn de middelen van eerste keuze voor RLS. Deze medicijnen worden ook gebruikt bij
de ziekte van Parkinson, maar deze groep medicijnen bleek
ook te helpen bij RLS.
Deze medicijnen kunnen helpen bij RLS-klachten. Uw arts
heeft u Clomipramine voorgeschreven en dit medicijn behoort
tot de groep tricyclische antidepressiva en van deze groep is
bekend dat ze bij veel RLS-patiënten de RLS aanzienlijk erger
kunnen maken of er ontstaat juist RLS door deze middelen.
Veel RLS-patiënten zijn depressief. Als ze vervolgens medicijnen krijgen die hun RLS-klachten aanpakken dan blijkt ook
regelmatig dat de depressie weer verdwijnt. Voor uw RLS zou
het ‘t beste zijn als u stopt (met akkoord van uw arts!) met
antidepressiva maar als uw psychiater u een antidepressivum
voorschrijft en vindt dat u het niet kunt missen ook als hij te
weten komt dat het uw RLS-klachten vermoedelijk verergert
dan moet de RLS-medicatie aangepast worden. Wellicht is uw
RLS zelfs ontstaan door Clomipramine?
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Vrijwel alle antidepressiva kunnen RLS erger maken. Alleen
van Bupropion is wetenschappelijk vastgesteld dat het RLS
niet schaadt. Wellicht is het mogelijk om op dit middel over te
stappen. Dit is dus een belangrijk punt om met uw psychiater
te bespreken.
Vraag: Ik heb ontzettend last van rusteloze benen, waardoor
ik niet of nauwelijks in slaap kan komen of ‘s nachts daarvan
wakker wordt. Nu heb ik gehoord dat mogelijk tabletten die
magnesium of kalk bevatten de klachten kunnen verminderen. Is dat juist?

Antwoord: Langere tijd is er sprake van geweest dat magnesium zou kunnen helpen bij RLS-klachten maar inmiddels is
aangetoond dat het niet werkt, op een enkele uitzondering na
waarschijnlijk. Ook kalk behoort niet tot de middelen die werken. U kunt het beste de tips op onze website onder ‘patiënten
info’ ter harte nemen en specifiek letten op leefwijze en
slaaphygiëne tips. Ook dient van iedere RLS-patiënt het ferritine-gehalte van het bloed gemeten te worden. Als dit lager is
dan 50-75 mcg/l kan ophogen met ijzer (onder supervisie van
uw arts!) soms werken. Dit minimum gehalte dient uw verdere leven gehandhaafd te blijven (dus met enige regelmaat
laten controleren).
Antimisselijkheidsmiddelen, antidepressiva en antihistamines
kunnen RLS veroorzaken dan wel erger maken. Als uw klachten uw functioneren overdag in ernstige mate gaan belemmeren dan is medicatie mogelijk.
Vraag: Al jaren ben ik RLS-patiënt. Ik slik al jaren een lage
dosering Rivotril wat de RLS redelijk goed onder controle
houdt. Kort geleden merkte ik dat ik een vitamine B12 tekort
heb. De huisarts stelde dit vast en heeft me naar een internist
gestuurd. Nu is mijn vraag of mijn RLS een gevolg kan zijn
van dit tekort.
Antwoord: Wij hebben geen verstand van vit B12 op zich,
maar u wilt graag weten of er een verband is met RLS. Het
antwoord is eigenlijk kort. Op de lijst ‘risico factoren voor het
krijgen van RLS’ staat o.a. een tekort aan B12 vermeld, dus er
lijkt in ieder geval een verband te zijn. Er is lang geleden ook
een klein onderzoek geweest waaruit bleek dat foliumzuur
kan helpen. Al met al is er heel weinig onderzoek gedaan
naar de relatie tussen B12, foliumzuur en RLS helaas. Alle
boeken over RLS, door deskundigen geschreven, schenken er
ook weinig aandacht aan.

In de eerste Nachtwacht van dit jaar staat een column over
Social Media en het inmiddels afgesloten Forum. Daarin werd
aangekondigd dat we onze aanwezigheid op Social Media willen vergroten en dat we daarvoor menskracht willen inzetten.
Tijd om iets meer te vertellen over de achtergrond en aanpak
van de PR, landelijke voorlichting en onze communicatie in
zijn algemeenheid.

Landelijke en regionale voorlichting
Zoals bekend bestaan onze inkomsten voornamelijk uit de
jaarlijkse subsidie van het ministerie van VWS en de donateursgelden. Uit dit budget wordt jaarlijks een gedeelte gereserveerd voor landelijke en regionale voorlichting.
De landelijke voorlichting bestaat met name uit enkele advertorials e/o advertenties in de gezondheidsspecials van de landelijke bladen. Soms zijn er ook speciale activiteiten, zoals
een symposium, waarvoor geld opzij wordt gezet.
De regionale voorlichting bestond t/m verleden jaar uit onze
regionale voorlichtingsbijeenkomsten (4x per jaar) met de bijbehorende advertenties en regionale bladen. De opkomst bij
deze bijeenkomsten was echter slinkende de laatste jaren.
Eind verleden jaar besloten we als bestuur om met ingang van
2020 minder budget te besteden aan de landelijke advertenties
en dit gedeelte van het budget anders in te zetten op het gebied
van PR en Communicatie. Er komen nog wel landelijke advertenties, maar minder in aantal. De opzet van de regionale bijeenkomsten maakt eveneens deel uit van deze heroverweging.

De heroverweging
De basis voor deze heroverweging vormde een door het bestuur opgesteld Communicatieplan, gevolgd door een (gratis)
advies van een professionele communicatieadviseur. Daaruit
kwam naar voren dat het goed zou zijn om ons gedurende een
periode te laten ondersteunen door een externe communicatieadviseur als contentmanager.

Toen kwam Covid-19…Tijdelijk kwam een aantal activiteiten
op een lager pitje te staan, ook voor ons als Stichting. De regionale bijeenkomsten konden niet worden gehouden, vergaderen deden we via ZOOM, de Nachtwacht verscheen nog wel
zoals gebruikelijk, maar ongemakkelijk was het wel.

Contentmanager en social media
Deze periode hebben wij gebruikt om ons te oriënteren op het
vinden van de gewenste contentmanager. Het profiel dat we
daarvoor hadden opgesteld was gericht op een beginnend
communicatieadviseur (eventueel nog studerend). Die persoon
hebben we in augustus gevonden. Haar naam is Lotte van
Ewijk, 4e-jaars studente Communicatie aan de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen. Naast haar studie werkt ze sinds
2019 als zelfstandig communicatieadviseur.
Lucy Hoekstra, als vrijwilliger al langer betrokken bij de
plaatsing van de Facebook en LinkedIn berichten, werkt nauw
samen met Lotte.
In korte tijd hebben we afspraken gemaakt, is er een contentkalender verschenen en zijn er vanaf eind september al een
aantal berichten verschenen op Facebook. Ook de Community
is nieuw leven in geblazen. We zien het aantal volgers al in
korte tijd toenemen.
Facebook heeft de mogelijkheid om mensen in uw omgeving
uit te nodigen om onze FB pagina te volgen. Op deze manier
blijven zij vanzelf op de hoogte van wat er speelt rond RLS.
Misschien willen ze ons zelfs steunen? Alle gegevens daarvoor zijn te vinden op onze website.
De start is gemaakt en we zijn erg content met deze ontwikkeling, hoewel er ook nog veel valt te doen. Lotte vertelt er
hierna meer over.
Harry Hartemink
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Communicatie op Facebook en de website

BESCHIKBARE NEDERLANDSTALIGE INFORMATIE
FOLDERS

Een balans vinden tussen subjectieve opmerkingen, tips en
adviezen van individuele leden en de objectiviteit van de
stichting: begin dit jaar bleek dat het lastig was om deze balans te vinden op het forum. Een medium waar deze balans
wel goed gevonden kan worden is Facebook. Daarom ben ik
blij te vermelden dat ik me vanaf september samen met Lucy
in kan zetten om verhalen en tips met jullie te delen via dit
platform.

BOEKEN

Wat willen we bereiken?
Het forum was een belangrijk kanaal waar leden elkaar konden vinden. Een kanaal dat werd ingezet voor én door RLSpatiënten. Dat laatste vinden wij als Stichting nog steeds heel
belangrijk. Eén van onze doelen is dan ook dat we het verspreiden van kennis, tips en adviezen willen stimuleren. Dit
hopen we via Facebook te doen: een kanaal waarop iedereen
in vrijheid met elkaar kan communiceren.

haal te delen met een ervaringsdeskundige van de Stichting
via ervaringsdeskundige@stichting-restless-legs.nl. Mits het
verhaal geen reclame bevat, kunnen we jouw verhaal dan
anoniem delen met onze volgers op Facebook.

Wat we (gaan) doen

Leuk om te zien

Je hebt het wellicht al wel gelezen; vanaf september zijn we
actiever op Facebook en proberen we interactie met onze
leden aan te gaan. Hierbij kijken we naar actuele zaken en
hoe deze in relatie staan tot RLS. We vinden het leuk om te
zien dat er al veel reacties worden gegeven en onze leden ook
het gesprek met elkaar aangaan. Zo zien we al veel tips voorbij komen en zien we ook dat tips voor de één goed werken,
voor de ander wat minder of helemaal niet.

Om af te sluiten, willen we nog een aantal leuke feitjes met
jullie delen. Sinds de Stichting actiever is op Facebook, zien
we dat we al 40 meer volgers hebben. Ook bereiken onze berichten steeds meer mensen. We vinden het leuk om te zien
dat we RLS bij meer mensen onder de aandacht kunnen brengen.

Leven met het
Restless Legs Syndroom
2e en geheel herziene editie
door J. Jaarsma
en Dr. R.M. Rijsman
Prijs € 22,50
Verkrijgbaar bij de boekhandel of
via de uitgever (www.bsl.com)

Zijn er onderwerpen die volgens jou echt bespreekbaar gemaakt moeten worden? Neem dan contact op met de Stichting.

Het Restless Legs
Formularium
door Dr R.M. Rijsman
Prijs € 19,50
Verkrijgbaar bij de boekhandel of
via de uitgever (www.bsl.com)

Foto: Nathalie Brugman
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Waar we de komende periode concreet mee aan de slag gaan
is het volgende:
- We delen tips en adviezen
- We vragen via Facebook naar jullie ervaringen rondom RLS
-	In de toekomst zullen we 2 keer per maand een blog delen
met betrekking tot verschillende onderwerpen rondom RLS.

Verhalen met elkaar delen
Verder zien we dat een hoop leden de behoefte hebben om
hun verhaal te delen. Vaak is dit gericht op diverse behandelmethoden of middelen die helpen om klachten tegen te gaan.
In de Facebook Community is er ruimte om je verhaal of ervaring met anderen te delen. Om welke reden dan ook kan het
zijn dat je jouw verhaal liever niet openbaar deelt met je
eigen naam daarbij. Wil je jouw verhaal graag delen, maar
blijf je liever anoniem? Dan willen we je vragen om jouw ver-

U kunt deze folders gratis bestellen via onze website of via ons administratiekantoor (zie colofon).
Of u kunt ze op het speciale ledengedeelte van
onze website downloaden
Lotte van Ewijk

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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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.nl
www.stichting-restless-legs.nl
Stichting Restless Legs ondersteunt patiënten met onrustige benen en hun artsen.
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