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Redactioneel

Op 20 november jl. was het dan zover: Ons eerste RLS webinar ging de lucht in. 

Samen met een bureau dat ons technisch ondersteunde, en heel veel werk van 

Hansje Vlam om alles soepel te laten verlopen (dank je wel Hansje!), konden we 

starten. Nadat onze secretaris Harry Hartemink het werk van onze patiëntenorgani-

satie had gepresenteerd,  was het woord aan Dr Rijsman, die zoals altijd kundig en 

bondig uitlegde wat RLS is en hoe het komt. Zij wijdde een flink deel van haar pre-

sentatie aan augmentatie en de drug holiday problematiek. Wij hebben in dit num-

mer haar presentatie voor u samengevat, evenals de vragen vanuit de groep van de 

meer dan 100 mensen die aan het webinar deelnamen. Na een kort overzicht van het 

werk aan RLS in het buitenland, verdeelden wij daarna de groep in drie discussie-

groepen die ieder een onderwerp behandelden: Voeding en leefstijl, medicijnen, en 

augmentatie/drug holiday. Begeleid door mensen van de Stichting Restless Legs 

leidde dat tot levendige discussie en soms aangrijpende verhalen. Na  enkele uren 

sloten wij af met een klein elektronisch onderzoekje. De deelnemers werd gevraagd 

in één of twee woorden te zeggen wat ze er van vonden:

Dat een virtuele bijeenkomst aan een behoefte voldoet is onze conclusie, en wij zijn 

dan ook van plan vaker dit soort bijeenkomsten, rondom een thema, te organiseren.

Ondertussen is dit Corona-jaar bijna ten einde. Wij zullen u ook in 2022 blijven infor-

meren over alles RLS aangaande. 

Voor nu wensen wij u goede feestdagen en een goed en vooral gezond 2022.

Bestuur Stichting RLS
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Op onze Facebook pagina (@StichtingRestles-
sLegs.nl) wordt wekelijks, door onze +/- 1300 
volgers, veel gesproken over RLS. Volgers vertel-
len over hun ervaringen met RLS, wat werkt en 
wat niet werkt. Soms opmerkelijke dingen, soms 
veel dezelfde dingen. In deze rubriek bespreken 
we 5 besproken onderwerpen op Facebook. 

RLS behandelen in België
Onlangs hebben we een aantal keren de vraag gekregen of er 

ook een stichting of goede neuroloog/arts is die RLS patiënten 

in België kan behandelen. Er is zowel in de periferie van Ant-

werpen als in Leuven een ziekenhuis met een slaapcentrum, 

Universiteit Ziekenhuis Antwerpen in Edegem en het UZ Leu-

ven. Helaas hebben we (nog) geen namen van betrokken neu-

rologen. Wij zijn wel bezig meer informatie te verzamelen 

over behandelaars in België.

Reset oefeningen
RLS wordt veelal behandeld met dopaminerge middelen. Deze 

middelen vervangen dopamine of voorkomen het verlies daar-

van. In eerste instantie lijken deze geneesmiddelen veel effect 

te hebben. Op den duur worden de geneesmiddelen minder 

effectief en kunnen de symptomen zonder aanwijsbare reden 

ineens erger worden. We spreken dan van augmentatie. En-

kele RLS patiënten op Facebook geven aan baat te hebben bij 

reset oefeningen om klachten te verminderen. Het is een oe-

fening voor de hersenen, die gaat als volgt:

1. Ga op één been staan (je mag je vasthouden)

2.  Trek je vrije been aan de enkel omhoog en duw je hak 

tegen je bil

3. Houd deze houding 10 seconden vast

4. Doe bij het andere been hetzelfde

5. Herhaal de oefening 3 keer per been

6. Schud beide benen daarna goed los

7. Doe de oefening 3 keer per dag

Voor deze oefening geldt: baat het niet, dan schaadt het niet.

Cannabisolie
De ervaringen van onze Facebook volgers met cannabisolie 

zijn wisselend. De één heeft er baat bij, bij de ander werkt het 

helaas niet. Toch is cannabisolie het proberen waard. Een RLS 

patiënt geeft het volgende aan:

“Ik kwam online tegen dat sommige RLS patiënten baat hadden 

bij cannabis. Roken was te heftig voor mij en ik heb toen ge-

vonden dat je het ook tot cannabisolie of met water en melk 

kan bereiden. Dat werkte voor mij, het voelde als een overwin-

ning dat ik weer wat beter kon slapen en tot op de dag van 

vandaag gebruik ik dat om te kunnen inslapen. Ik heb niet eens 

veel nodig, gemiddeld 2 gram voor 10 dagen. Een lage dosering 

pregabaline erbij zorgt ervoor dat ik net wat langer doorslaap. 

Heerlijk!”

CBD olie is vrij verkrijgbaar en is niet hallucinerend. CBD, één 

van de werkzame stofjes in cannabis, kan een rustgevende 

werking hebben, sommige RLS patiënten hebben er baat bij.

Op onze website schreven we al eerder een artikel over Can-

nabisolie. Lees via deze link het hele artikel: 

www.stichting-restless-legs.nl/cannabis-en-rls/

Suppletie
Een laatste veel besproken onderwerp is suppletie. Daarbij 

gaat het om diverse soorten suppletie: magnesium suppletie, 

ijzer suppletie en voedingssupplementen. Bij alle 3 de soorten 

suppletie geldt dat er geen wetenschappelijk onderbouwd on-

derzoek is waaruit blijkt dat dit helpt tegen RLS klachten. 

Toch zijn er patiënten die er baat bij hebben. Op onze website 

vind je hierover een drietal artikelen:

1. www.stichting-restless-legs.nl/magnesium-en-rls/

2.  www.stichting-restless-legs.nl/rls-en-een-ijzertekort/

3.  www.stichting-restless-legs.nl/kan-bepaald-voedsel-rls-

klachten-verminderen/

Enkele reacties van onze Facebook volgers:

“Mij lijkt magnesium, náást mijn medicijnen, goed te helpen. 

Gebruik het nu ongeveer een maand en mijn RLS klachten zijn 

héél erg verminderd.”

“Sinds maart gebruik ik ferrofumaraat eerst twee tabletten in 

de week nu nog 1 in de week en het werkt super. We hebben 

geprobeerd met minder maar dan komen de klachten terug.”

Wil je weten wat er allemaal op onze Facebook pagina be-

sproken wordt? Volg ons dan via @StichtingRestlessLegs.nl

Social media
Door Lotte van Ewijk

Dr Rijsman begon haar presentatie met het noemen van de 

diagnostische criteria voor RLS:

1. Onaangename sensaties/drang om de benen te bewegen

2. Treden op in perioden van rust of inactiviteit

3. Worden onderdrukt door bewegen

4. Zijn heftiger in de avond en nacht

5.  De klachten kunnen niet verklaard worden door een an-

dere aandoening 

Zij benadrukte dat de periodieke beenbewegingen, hoewel ze 

heel vaak samen met RLS voorkomen, toch een op zich 

staande aandoening zijn. Ze zijn ook één van de ondersteu-

nende criteria bij het stellen van de diagnose RLS, net zoals  

het effect van dopaminerge medicatie, het voorkomen binnen 

families (1e graad) en het feit dat RLS patiënten, hoewel ze 

vaak slecht slapen, overdag in het algemeen niet slaperig zijn.

RLS komt bij tussen de 5 en de 15% van de bevolking voor 

waarbij tussen de 1 à 2% behandel-behoeftig is. RLS kan op 

zich zelf staan maar kan ook vaker voorkomen bij andere 

aandoeningen waarbij een oorzakelijk relatie alleen bij ijzer-

gebrek,  zwangerschap en nierfalen aanwezig lijkt te zijn. Be-

handeling kan overwogen worden als de symptomen invloed 

hebben op de kwaliteit van leven bv het sociaal leven, het 

werk, de school, en de kwaliteit van de slaap. Behandeling 

met medicijnen wordt overwogen als de patiënt op de ernst-

schaal van de Internationale RLS studie groep (www.irlssg.

org) hoog scoort. 

Bij de behandeling dient er eerst gekeken te worden of er 

eventueel RLS uitlokkende medicatie zoals antidepressiva, an-

timisselijkheidsmiddelen en anti-allergiemiddelen verminderd 

of gestaakt kunnen worden. Vervolgens is het van belang om 

de ijzervoorraad te controleren in het bloed.  Bij een ferritine 

gehalte (maat van de ijzervoor-

raad)  lager dan 75 mcg  kan 

ijzersuppletie, via tabletten of in 

bepaalde gevallen intraveneus, 

overwogen worden. Daarnaast 

zijn algemene adviezen zoals 

omgaan met stress, leren omgaan 

met een chronische aandoening 

zoals RLS, een gezond dieet 

(ijzer), slaaphygiëne, regelmatig 

bewegen bijdragend in de behan-

deling. 

Tegenwoordig zijn pregabaline en 

gabapentine de middelen van 

eerste keus voor de behandeling 

van RLS. Dit is niet omdat verge-

lijkend onderzoek dat aantoont 

maar is door RLS wetenschap-

pers geadviseerd voornamelijk nu 

bekend is dat dopamine agonisten in hoge mate augmentatie 

kunnen veroorzaken, en het algemene devies daarom nu is 

om augmentatie zoveel als mogelijk proberen te voorkomen. 

Op onderstaande figuur ziet u welke overwegingen voor de 

behandelend arts kunnen bijdragen aan welk middel in welke 

situatie de voorkeur kan genieten.

Bij ernstige RLS en als één van de twee genoemde medicijnen 

niet werken,  kan een combinatie-therapie overwogen wor-

den. Indien dit nog niet afdoende is kan in bepaalde omstan-

digheden een opiaat als  oxycontin MVA  (verlengde afgifte) 

overwogen worden. Oxycontin is het enige opiaat dat voor 

RLS afdoende is onderzocht.

Augmentatie
Augmentatie is een specifieke bijwerking van dopaminerge 

medicatie bij de behandeling van RLS. Dit is een situatie 

waarbij ten gevolge van de dopaminerge medicatie de RLS 

Webinar 2021
samenvatting lezing dr Roselyne Rijsman

RLS behandeling: Voorkeur?  

2 Ligand

• Angst
• OCD 
• slapeloosheid
• Zenuw pijn 

Cornelius et al, sleep 2010

Dopamine agonist

– Overgewicht
– Verhoogd neiging vallen 
– Depressie/ suïcidale 

gedachten  
– Cognitieve stoornissen 
– PLMS>>
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klachten toe kunnen nemen. Uitgangspunt bij bepalen of er 

inderdaad sprake is van augmentatie, is dat er in eerste in-

stantie wel positief effect (dus minder RLS-klachten) van de 

dopamine medicatie was. 

Augmentatie moet wel onderscheiden worden van andere si-

tuaties die kunnen lijken op augmentatie,  wat niet altijd 

makkelijk is.  Er kan ook een natuurlijke progressie van de 

RLS optreden onder de dopaminerge medicatie. Ook situaties 

die RLS-symptomen kunnen verergeren als een opgetreden 

ijzervoorraad-tekort of een periode van inactiviteit (bv door-

dat je minder kan bewegen na een operatie of bv gebroken 

been) moet onderscheiden worden van augmentatie. Simpel-

weg het ophogen van een dopaminergicum onderscheidt aug-

mentatie niet van een aandoening die lijkt op augmentatie 

aangezien de RLS-klachten ook in het geval van augmentatie 

dan tijdelijk kunnen verbeteren.   

Uit een retrospectieve studie waarbij RLS patiënten diverse 

dopaminerge medicijnen gebruikten, is de schatting gemaakt 

op het augmentatie-risico dat per jaar kan optreden. Daarbij 

werd een jaarlijks risico van 8% per jaar tot een plateau van 

80% na 10 jaar geschat. Langwerkende dopamine lijkt minder 

augmentatie te veroorzaken. Factoren die het risico op aug-

mentatie vergroten zijn ernstige en hoog frequente RLS en 

langdurig gebruik van de dopamine agonisten.

Waarom treedt augmentatie op?
Het idee is dat er een wanverhouding ontstaat tussen de ont-

vangers van dopamine in de hersenen. Twee belangrijke re-

Allen et al, sleep med 2011:12: 431-439

8% in de 1ste 8 jaar

Plateau na 10 jaar bereikt

Augmentatie: hoe vaak komt het voor

ceptoren zijn de D1 en de D2 receptoren. De D1 receptor 

neemt toe bij een hoge concentratie dopamine in de hier ge-

toonde spleet tussen de twee neuronen en de D2 neemt af. D1 

laat bij dieronderzoek zien dat er meer beweging komt en een 

lagere pijndrempel, en D2 werkt tegen pijn. De hypothese is 

dat deze receptoren-wanverhouding kan ontstaan door de do-

paminerge therapie bij RLS patiënten en leidt tot meer bewe-

ging en meer vervelende gevoelens; een situatie die lijkt op 

RLS. De wanverhouding van deze dopamine receptoren is wel 

omkeerbaar maar dan moet de verhoogde concentratie van de 

dopaminergica in de synaps spleet, door staken van de dopa-

minerge medicatie, plaatsvinden.  

Mensen die bij diagnose een te laag ijzer hadden ontwikkelen 

vaak augmentatie. En bij augmentatie wordt er ook vaker een 

laag ferritine (ijzervoorraad) gehalte gevonden in het bloed. 

Dus dat aanpakken is heel belangrijk. 

Maar het allerbelangrijkste blijft toch om augmentatie te 

voorkomen. Dat kan op verschillende wijzen. Als met een do-

pamine agonist wordt gestart doe dat dan met een zo laag 

mogelijke dosering. Maar tegenwoordig wordt geadviseerd om 

liever niet met een dopaminergicum maar een middel als pre-

gabaline of gabapentine te starten; én een controle op de ij-

zerwaarden. 

Indien er gestart wordt met een dopaminergicum is het ada-

gium om te streven naar een stadium van “dragelijke klach-

ten”, dus niet dat de klachten volledig verdwijnen,  omdat dat 

eigenlijk zou kunnen leiden tot weer voorschrijven van een te 

hoge dosering wat eerder tot augmentatie kan leiden. Als het 

goed gaat bij medicatie met de dopamine agonisten, en je 

durft het aan,  probeer het weer wat af te bouwen, heel gelei-

00.00 12.0012.00 18.00 06.00

Vervroegen

Splitsen  

Verhogen 

(LD –DA)

Langer werkend DA  

Behandelen van augmentatie

A. Toename in ernst (intensiteit > uitgangspunt )

1. 5/7 dagen van de voorgaande week 
2. Niet veroorzaakt door andere factoren  
3. Primair positieve reactie op de dopaminerge therapie 

B. aanhoudende paradoxale response 
Of 
C. Vroegere start van de symptomen 

1. minstens 4 uur 
of 
2. tussen 2-4 uur  +

a. kortere duur rust
b. uitbreiding andere ledematen 
c. toename intensiteit 
d. effect duur medicijn verminderd

D. Garcia-Borreguero et al, Sleep med. 2007: 520-530

Augmentatie: 2007 MPI criteria
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We kregen heel veel vragen, tijdens het webinar in de 
chat, maar ook al voorafgaand bij de registratie en via 
de e-mail. Natuurlijk konden we niet alles behandelen 
in die twee uur. Vandaar dat we zullen proberen hier 
in De Nachtwacht zo veel mogelijk te behandelen. En 
mede omdat we de vraag kregen of alle vragen, op-
merkingen en antwoorden konden worden gedeeld 
met iedereen, hier een uitgebreid overzicht.

Belangrijk is te zeggen dat deze vragen door ons als 
bestuur zijn beantwoord. Heel technische vragen, 
waarop we het antwoord niet weten, gaan we nader 
onderzoeken of we bespreken ze met onze medische 
adviesraad. Op heel persoonlijk vragen, de vragen die 
in de spreekkamer met de arts moeten worden be-
sproken, gaan we hier niet op in. Deze personen heb-
ben inmiddels een e-mail ontvangen.
Zet u schrap, het zijn er veel!

Algemeen
Veel vragen gingen over ijzer/ ferritine en medicatie. Alle vra-

gen hebben we samengepakt en hieronder behandeld onder 

de aparte kopjes.

Vraag en Antwoord
Vraag: Heeft diabetes type II invloed op RLS of anders gezegd 

bestaat er een relatie tussen de twee?

Antwoord: We zien hier weer een gevalletje kip/ei problema-

tiek. De DVN (Diabetes Vereniging Nederland) schrijft hier het 

volgende over: “Als je diabetes hebt, is het erg belangrijk om 

zo goed mogelijk te slapen. Een slechte nacht (minder dan 6 

uur) zorgt voor verstoorde bloedsuikerwaarden. Slaap je re-

Webinar 2021 - Vragen

gelmatig slecht, dan kunnen de verstoorde waarden op de 

lange termijn schade veroorzaken aan bloedvaten en orga-

nen.” Andersom is het onduidelijk of diabetes patiënten vaker 

RLS hebben. Wij willen u graag verwijzen naar de website 

van de DVN: https://www.dvn.nl/wat-is-diabetes/lichamelijke-

complicaties/slaap

Vraag:  Is je levensverwachting korter bij ernstige RLS?

Antwoord: “De mens slaapt gemiddeld een derde van zijn 

leven. Wie te kort slaapt maakt dat later vaak weer goed door 

langer te slapen. Een té groot slaaptekort veroorzaakt be-

paalde functionele beschadigingen, tot de dood aan toe” (zie 

NEMO Kennislink). Dit is natuurlijk erg kort door de bocht. 

Maar er zit zeker waarheid in deze stelling. De onschatbare 

waarde van goede slaap komt steeds vaker in het nieuws, wij 

zijn echter niet bekend met onderzoek dat specifiek de relatie 

legt tussen levensverwachting en RLS.

Vraag: Zijn er verbanden tussen RLS en spataderen?

Antwoord: Voor zover bekend is, bestaat er geen relatie tussen 

delijk,  want less is more (minder risico op augmentatie) bij 

deze middelen. 

Als er desalniettemin meer en ondragelijke RLS-klachten op-

treden door augmentatie kunnen verschillende strategieën ge-

kozen worden om dit te behandelen.  Er kan gestreefd worden 

RLS symptomen te onderdrukken óf de augmentatie weg te 

nemen. Bij de eerste optie kan de dopamine agonist gesplitst 

worden over de dag zodat de klachten die eerder op de dag 

optreden ook door de medicatie onderdrukt worden. Ook zou 

een kort-naar langwerkend dopaminergicum omgezet kunnen 

worden. Men moet zich wel realiseren dat met deze strategie-

een de wanverhouding in de D1/2 receptoren onderhouden 

blijft en de augmentatie niet verdwijnt. 

Als er gestreefd wordt om de augmentatie op te heffen zal de 

dopaminerge medicatie, na een afbouwschema, een langere 

periode gestaakt moeten worden (advies is 3 maanden). Dit 

wordt ook wel een dopa-drug-‘holiday’ genoemd.  De dopa-

drug-holiday is de periode dat de dopaminerge middelen ge-

heel gestopt zijn en het lichaam de kans krijgt de receptoren 

weer in balans brengen (de D1 en D2 receptoren). Het stoppen 

van de dopaminerge medicatie kan via een snel of langzaam 

afbouwschema in samenspraak met de behandelend arts. 

Hardcore of zacht en langer maar meestal is deze periode las-

tig om te overbruggen.  

Er kan gekozen worden om geen andere medicatie te gebrui-

ken tijdens deze ‘holiday’ om dan na een periode te weten 

wat je ‘eigen’ originele RLS-ernst is zonder andere medicatie.  

Als dit niet houdbaar is kan ook gekozen worden om deze pe-

riode te overbruggen met alfa-2-delta liganden zoals prega-

baline/gabapentine.  Deze medicatie kan gestart worden met 

een opbouwschema ten tijde van het afbouw schema van de 

dopaminerge medicatie. Als de alfa-2-delta medicatie niet 

adequaat de RLS-klachten onderdrukt kan gekozen worden in 

samenspraak met de behandelend arts om dit te overbruggen 

met een opiaat. 

De opties
Schema1 : uitgangspunt is de originele RLS.  Wanneer aug-

mentatie optreedt (eerder op de dag en erger) kan dopami-

nerge medicatie verhoogd, gesplitst of omgezet worden. In 

deze situatie kunnen de RLS klachten weer even onderdrukt 

worden maar bij het behoud van dopaminerge medicatie kan 

het proces van augmentatie doorgaan. 

Schema 2:  De behandeling van de augmentatie door een 

dopa-drug-holiday te introduceren met zo nodig een over-

brugging van andere medicatie.

00.00 12.0012.00 18.00 06.00

α2δ ligand

Behandelen van augmentatie

opiaat

10 dagen wash-out
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spataderen en RLS. Het komt wel vaker voor dat patiënten 

met spataderen en RLS een foute diagnose krijgen van een 

betrokken arts, waardoor wel de spataderen maar niet de RLS 

wordt behandeld.

Vraag: Ik hoorde laatst dat RLS/PLMD vaker zou voorkomen 

bij migraine patiënten. Is daar bij jullie iets over bekend?

Antwoord: Er zijn enkele studies bekend waar een relatie 

wordt gelegd tussen RLS en migraine. Er wordt daarin aange-

nomen dat de dopamine disbalans het overeenkomstige hiaat 

is.

Vraag: Is er een onderzoek gaande waarin specifiek naar medi-

catie wordt gezocht die uitsluitend op RLS is gericht?

Antwoord: Niet dat wij weten.

Vraag: Wel bijzonder dat er in al die jaren nog steeds relatief 

weinig echt nieuwe/baanbrekende ontwikkelingen zijn!

Antwoord: Klopt, helaas, het doen van degelijk onderzoek is 

vaak een kwestie van geld! Daarom ook doet ons bestuurslid 

Joke Jaarsma haar uiterste best om in de relevante Europese 

netwerken de krachten te bundelen om aanspraak te maken 

op onderzoeksgelden voor RLS.

Leeftijd
Tijdens de plenaire sessie ontspon zich een “chat-gesprek” 

over leeftijd, startend met de vraag:

“Zijn er mensen in deze groep jonger dan 40 jaar?”

Het werd duidelijk dat zich onder webinar-deelnemers pati-

enten met primaire RLS (erfelijke) en secundaire RLS bevon-

den. De patiënten met de genetische component kregen de 

RLS vaak al op jonge leeftijd. Bij de anderen werd de RLS ge-

triggerd door de zwangerschap, nierfalen of bijvoorbeeld 

ijzertekort. Ook werd maar weer duidelijk dat RLS vaak een 

progressieve ziekte is die vaak op latere leeftijd steeds erger 

wordt.

België
Er waren ook enkele Belgische deelnemers. Omdat onze zui-

derburen geen eigen patiëntenvereniging hebben, beschou-

wen wij Vlaanderen ook als ons verzorgingsgebied. De Walen 

wenden zich over het algemeen tot onze Franse zusterorgani-

satie. “Ik ben als Belg super blij met jullie stichting!!” stond er 

in de chat. Kijk, dat horen we natuurlijk graag, hoewel we be-

seffen dat onze informatie over behandelcentra en gespeciali-

seerde artsen nog niet zo up-to-date is als het overzicht dat 

we hebben van de Nederlandse situatie. Maar we werken er 

aan! “De stichting is er ook voor de belangenbehartiging van 

ons als patiënten” …. en zo is het!

Medicatie
Vraag: In de NHG standaard voor huisartsen staat niet dat al-

fa2delta liganden (de anti-epileptica) 1e keus is; er staat nog 

dat deze niet voor RLS zijn geregistreerd. Is het nodig deze 

standaard aan te passen?

Antwoord: Toen destijds werd ontdekt dat de dopamine-ago-

nisten goed werkten bij heftige RLS-symptomen, waren de 

RLS-patiënten en hun behandelaren dolblij. Eindelijk was er 

een medicijn dat daadwerkelijk hielp! Pas jaren later werd 

ontdekt dat de augmentatie die, na langer gebruik, en vaak te 

hoge doseringen, ontstond soms erger was dan de kwaal. Mo-

menteel zijn een aantal goed ingevoerde specialisten van me-

ning dat de dopamine-agonisten zoals pramipexol en ropinirol 

niet meer de eerste plaats verdienen op het lijstje van behan-

delopties. Maar de aanpassing van de NHG standaard is een 

taai proces.

Vraag: Kan het zijn dat ik door de pramipexol (verlengde af-

gifte) om de paar uur wakker ben in de nacht?

Antwoord: Zoals ook de bijsluiter meldt kunnen als bijwerking 

zowel slaperigheid als insomnia (slapeloosheid) optreden. In 

sommige gevallen kan er ook hyperkinesie en rusteloosheid 

optreden.

Opiaten
Veel patiënten met ernstige RLS gebruiken opiaten om de hef-

tige sensaties te bestrijden en nog een beetje slaap te kunnen 

krijgen. Vaak hebben zij al jarenlang allerlei andere medicij-

nen geslikt en andere opties geprobeerd. Maar we kregen de 

vraag, hoe kan het toch zijn dat artsen oxycontin voorschrij-

ven, terwijl ze weten dat dit een heel verslavend middel is!

“Oxycodon heeft een grote crisis in de VS veroorzaakt. Zie het 

boek Het Pijnstillerimperium van Patrick Radden Keefe. Na 

enkele weken is vrijwel iedereen er verslaafd aan”, aldus een 

van onze deelnemers.

Is dit zo? Net als met alcohol en andere drugs is niet iedereen 

in dezelfde mate gevoelig voor verslaving. En gebleken is dat 

in een goed gecontroleerde omgeving (we denken dan aan de 

arts die er bovenop zit) een opiaat een levensverbeterende 

oplossing kan zijn voor patiënten met ernstige RLS. Zoals een 

andere deelnemer aangaf: “Zonder oxycontin is voor mij het 

leven niet te harden.”

Vraag: Kun je ook augmentatie krijgen van Oxycodon?

Antwoord: In de loop van de tijd kan het zijn dat de werkzame 

dosering moet worden verhoogd. Augmentatie zoals bij b.v. 

pramipexol is bij opiaten niet aan de orde.

Augmentatie & drug holiday
Vraag: Wat is  de beste manier om door de periode van een 

drug holiday te komen?

Antwoord: In de vorige nummers van De Nachtwacht is veel 

aandacht besteed aan veel aspecten van het onderwerp aug-

mentatie en drug holiday. We kunnen we hier niet veel aan 

toevoegen. Zie hiervoor ook De Nachtwacht Nrs 3-4/2020 en 

1,2,3/2021.

Vraag: Is het ook wel eens geprobeerd om bij augmentatie de 

dopamine medicatie kort, bijvoorbeeld 2 dagen, te stoppen en 

dan met minder te starten?

Antwoord: Wij weten dat een drug holiday weken moeten 

worden volgehouden, alvorens je de dopamine-agonist weer 

succesvol kan herstarten. Dat een korte stop kan helpen, lijkt 

ons niet aannemelijk.

IJzer
Vraag: We weten dat de ferritinewaarde in het bloed van een 

RLS-patiënt tenminste 75 µg/L (75 mcg) moet zijn, liever nog 

hoger richting 100 µg/L geven sommige onderzoeken aan. 

Een deelnemer gaf aan een onderzoek te hebben gelezen 

waar gesproken wordt van een ferritine level van 250-300 die 

nodig is voor iemand met RLS.

Antwoord: wij kennen hier geen bewijzen voor.

Vraag: Kan bloed doneren een positief of negatief effect hebben 

op RLS?

Antwoord: Zelfs op de website van Sanquin wordt hiervoor 

gewaarschuwd: “Door bloeddonatie daalt je ferritine- en he-

moglobinegehalte. Als je al een laag ferritinegehalte hebt, kan 

je daarom beter niet doneren totdat het gehalte weer op peil 

is. Anders kan er op den duur bloedarmoede (anemie) ont-

staan.”

Vraag: Zelfs met ijzertabletten kan ik mijn ferritine gehalte 

nauwelijks boven de 22 krijgen, heeft u hierin advies?

Antwoord: Door artsen en specialisten wordt standaard het 

middel Ferrofumaraat voorgeschreven. Soms helpt een ander 

ijzerpreparaat beter. Ervaring leert dat IJzer Bisglycinaat, 

zonder recept te verkrijgen bij de betere drogist of vitamine-

winkel, soms beter helpt. (zie ook De Nachtwacht nr. 2021/3)

Vraag: Aangezien ijzertekort een mogelijke oorzaak is van RLS, 

hebben vegetariërs hier vaker last van?

Antwoord: Dat weten we niet, maar ook met een vegetarisch 

dieet zijn er voldoende voedingsmiddelen te vinden die veel 

ijzer bevatten.

Vraag: Is er een lijst van voor ijzerhoudende voedingsmiddelen, 

die dus aan te bevelen zijn om zoveel mogelijk RLS te voorko-

men/verminderen?

Antwoord: “Even googelen op ijzerrijke voeding” werd in de 

chat al geroepen. In één van de komende nummers van De 

Nachtwacht zullen we hier aandacht aan besteden.

Alternatieve middelen
Vraag: Hoe denken jullie over alternatieve middelen? Zoals va-

leriaan, CBD olie et cetera?

Antwoord: Het valeriaankruid zou de hersenen een boost aan 

ontspanning geven, maar de wetenschap is hier ambivalent 

over. Het is belangrijk dat het kruid niet wordt gebruikt in 

combinatie met kunstmatige slaapmiddelen. Ook CBD olie kan 

een rustgevend effect hebben en sommige RLS patiënten heb-

ben er enigszins baat bij. Anderen rapporteren juist een ave-

rechts effect. Ook hieraan is in ons vorige nummer (2021/3) 

aandacht besteed, dus wilt u hierover meer lezen, pak nog 

even het vorige nummer erbij.

Vraag: Wat vinden jullie van alternatieve medicatie zoals Kra-

tom? (Noot redactie: Kratom is een boom die van nature voor-

komt in de regenwouden van Zuidoost-Azië. Het is een opiaat)

Antwoord: Wanneer je de online fora volgt, zie je regelmatig 

dat RLS patiënten dit middel hebben geprobeerd. En soms 

met succes. Anderen hebben er geen baat bij. 

Relegs
Tijdens dit webinar kwamen er weer veel vragen over het ap-

paraatje Relegs. Ook hieraan hebben we in ons vorige num-

mer veel aandacht besteed. Dit artikel ging voornamelijk over 

de ervaringen van patiënten; Er zijn patiënten die er baat bij 

hebben, voor anderen doet het helemaal niets. Hier nog en-

kele praktische zaken.

Vraag: Relegs is een soort TENS-apparaat. Wordt Relegs ook 

vergoed door ziektekostenverzekeraars? 

Antwoord: Nee, het zit in geen enkel pakket. Dit in tegenstel-

ling tot het TENS (Transcutane Elektrische Zenuwstimulatie)-

apparaat dat al lang in de handel is.

Je kunt het apparaatje wel 30 dagen op proef krijgen. Je moet 

het dan wel aanschaffen, werkt het niet, binnen 30 dagen te-

rugsturen en dan krijg je je geld teruggestort. 

Mechanische oorzaak?
Vraag: Bij mij gaat het beter met de RLS nu ik door een manu-

eel therapeute behandeld wordt aan mijn rug waar een mecha-

nisch defect zit.

Vraag:  Mijn Rusteloze Benen zijn erger geworden door een 

mechanische oorzaak in mijn rug.

Vraag: Na enkele behandelingen bij een osteopaat zijn mijn 

RLS-klachten afgenomen.

Antwoord: We horen dit vaker. De oorzaak van RLS speelt zich 

af in het centraal én perifeer zenuwstelsel. Mogelijk dat be-

handelingen die hier (zijdelings) invloed op hebben, ook ef-

fect sorteren op de heftigheid van de sensaties. Maar hier is, 

voor zover we weten, geen wetenschappelijk bewijs voor ge-

vonden.
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Tijdens een Zoom bijeenkomst met een groepje van RLS 

vrienden die in de loop van mijn RLS werk is ontstaan, ver-

telde één van de twee mannen in de groep over een recente 

ervaring op zijn werk.  Een vervelende ontmoeting met zijn 

baas. Deze had hem gevraagd waarom hij toch altijd zo liep te 

ijsberen, waarop hij had geantwoord dat hij RLS heeft. De 

baas lachte hem uit en zei: “ben jij een vrouw dan? Zoiets 

vaags is toch alleen iets voor vrouwen, als het al iets is..”

Mijn vriend schaamde zich echt rot en was de hele dag van 

slag. Zelfs op het Zoom scherm konden we de schaamte zien 

en voelen.

Want RLS kan iedereen overkomen. Ik was echt – namens hem 

– woedend over hoe die baas hem had behandeld, en ook 

omdat ik weet dat nog steeds veel mensen – en zelfs dokters, 

deze mentaliteit ook hebben. 

RLS is niet sekse-specifiek; het kan iedereen overkomen, on-

geacht leeftijd, ras, of sekse. Een search in Google, of zelfs in 

Pubmed, laat zien dat RLS vaker bij vrouwen voorkomt dan 

bij mannen. We weten dat dat grotendeels komt doordat heel 

veel vrouwen tijdens de zwangerschap RLS hebben/krijgen. 

Hoeveel mannen dan RLS hebben vraag ik me nu af: durven 

de meeste mannen er voor uit te komen, of zijn ze er bang 

voor om als een zwakkeling neergezet te worden,  en houden 

ze hun mond, in het licht van de algemene stereotypering van 

mannen en mannelijkheid?

Na die Zoom bijeenkomst besloot ik daar eens dieper op in te 

gaan. En ik vroeg mijn mannelijke RLS vrienden hoe zij dat 

ervaren hebben. De meesten vertelden me over gevoelens van 

schuld, depressie, schaamte, stress, angst. Veel van hen heb-

ben tot nu toe geen dokter geconsulteerd, uit angst te worden 

uitgelachen. 

Maar RLS is geen vrouwenziekte! Iedereen verdient het om 

zich gehoord en veilig te voelen. Het is al moeilijk genoeg om 

RLS te hebben. 

RLS kent geen sekse onderscheid

Vertel uw verhaal
In deze nieuwe rubriek laten wij patiënten aan het 

woord die een specifiek verhaal willen vertellen. 

Hieronder verhalen over man-vrouw, hormonen, 

darmen, en Me Too. Dit zijn allemaal verhalen die 

werden gepubliceerd in het Engels in 

restlesslegssyndrome.sleep-disorders.net  en vervolgens 

door uw redactie vertaald.

Heeft u ook een verhaal? Schrijf ons. Verhalen worden 

door de redactie geselecteerd.

Ik heb gemerkt dat voor mijn menstruatie mijn RLS erger 

wordt. Mijn symptomen worden echt veel heftiger en ik moet 

meer medicijnen nemen. Ik vroeg me dus af of dat door het 

oestrogeen kwam, ook omdat ik ook wel door hormonen ge-

triggerde migraine aanvallen heb. Zeker weet ik dan ik geen 

bloedarmoede of ijzertekort heb. Omdat RLS door een ijzerte-

kort kan worden veroorzaakt wordt deze vraag wel gesteld. 

Maar ik weet dat dat bij mij niet het geval is. Ik heb andere 

problemen maar ijzertekort hoort daar niet bij.

Ik ging eens in de literatuur snuffelen en vond een kleine stu-

die waarin stond dat ongeveer 30% van de ondervraagde 

groep een verergering van de RLS klachten hebben tijdens 

hun menstruatie. Er was geen verband met ijzerwaarden. De 

symptomen waren erger bij 47% van de groep. Eén persoon 

had meer medicijnen nodig. Deze studie was echter zo klein 

dat je er geen conclusies aan kon verbinden. 

Een grotere studie uit 2008 vond dat 29% van RLS patiënten 

meer last heeft tijdens de menstruatie. Maar de conclusie van 

die studie was: “De hormonale veranderingen bij vrouwen zijn 

niet verantwoordelijk voor de veronderstelde ernst bij vrou-

wen met RLS  en de rol ervan in de pathofysiologie (het ont-

staan van) van RLS is niet waarschijnlijk”. Dus geen verband 

tussen RLS en hormonen.

Maar en recent artikel zag een verband tussen migraine aan-

vallen en de ernst van de RLS. En ik weet dat mijn migraine 

aanvallen vreselijk zijn als ik ongesteld ben, en vraag me af of 

mijn RLS daardoor dan ook erger is. Ik blijf zoeken. 

Hormonen en de ernst van het RLS

Wanneer ik zeg dat ik RLS heb, hoor ik vaak als antwoord, Ja, 

dat heb ik ook! Dat wordt dan op een vrolijke toon gezegd. En 

dat maakt mij boos en sceptisch.

Ik begrijp volkomen dat veel mensen periodes van rusteloos-

heid kennen op verschillende momenten: na een paar koppen 

sterke koffie, tijdens de zwangerschap, als je sowieso heel op-

gewonden bent, of naar een supersaaie lezing moet luisteren 

en je kunt niet uit de zaal weglopen..

Maar rusteloos zijn is niet hetzelfde als RLS! Veel mensen zul-

len deze ervaring ook hebben, maar ik zeg dat behalve de RLS 

die tijdens de zwangerschap optreedt, die andere situaties 

niet gediagnosticeerd kunnen worden, ze zijn gewoon iets wat 

iedereen wel eens heeft, het leven! Soms ben je heel onrustig, 

soms ervaar je periodes van totale ontspanning.

Ofwel, er zijn mensen die rusteloosheid verwarren met RLS. 

Rusteloosheid is wanneer je niet kan rusten of ontspannen, 

als gevolg van angst, of zelfs verveling. RLS voelt alsof er hor-

des beestjes over je huid of in je botten kruipen en je kunt 

niet stilzitten. Want stil blijven zitten resulteert in een afschu-

welijke kwelling – soms pijn -  die je doet schoppen of je 

been schudden als was het een broodzak, om al is het maar 

tijdelijk wat verlichting van die symptomen te krijgen. Tijde-

lijk, want het komt terug! Dus RLS is niet iets waar je je vro-

lijk bij voelt. Als iemand je vertelt dat hij/zij RLS heeft, dan 

luister ik altijd even, en dan stel ik een paar vragen:

-  Heb jij je wel eens opgesloten gevoeld in een vliegtuig, en 

wanhopig geprobeerd om dan niet steeds tegen de stoel voor 

Wanneer ik zeg dat ik RLS heb

je te schoppen?

-  Hoe ervaar jij het als je ’s avonds heerlijk op de bank samen 

met je partner een film wilt gaan kijken? Moet jij ook ver 

weg van hem/haar gaan zitten, of zelfs ergens anders, 

omdat jouw constante bewegen / schoppen zo vreselijk irri-

tant is?

-  Ben je soms bang om naar bed te gaan omdat – hoe moe je 

ook bent – je benen juist net wakker lijken te worden en de 

komende uren dat blijven doen?

-  Heb jij ook wel eens ruzie gekregen omdat je tijdens een au-

torit vroeg te stoppen om “even de benen te kunnen strek-

ken”

Meestal hebben mensen geen idee. Ze staren me aan of ik gek 

ben, of soms zeggen ze overdrijf niet zo, zo erg kan het toch 

niet zijn. Neem een pil, en ga gewoon door.

Nee. Als je deze ziekte hebt dan heb je al uren op Google ge-

zeten om informatie/ideeën te zoeken die je helpen. Je bent 

vol hoop naar je dokter gegaan en hebt alles besproken wat 

zou kunnen helpen, van dieet tot alternatieve middelen, tot 

medicijnen. Want RLS  heeft jouw kwaliteit van leven tot in 

iedere vezel beïnvloed. Je leeft in een lichaam dat niet kán 

ontspannen. Zeker, de ene keer is het  erger dan de andere,  

en bij sommige mensen helpen compressen of magnesium. 

Maar wanneer ik zeg dat ik RLS heb, dan is de “Me Too” 

meestal niet waar. 
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Slaapklinieken in Nederland
Centrum voor Slaap- en Waakstoornissen
MCH Westeinde,
Lijnbaan 32, 2512 VA Den Haag
Postbus 432, 2501 CK Den Haag
t 088 9792472
Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe
Sterkselseweg 65, 5591 VE Heeze (bij Eindhoven)
t 040 2279022
Slaapcentrum SEIN Zwolle-Groningen-Heemstede
Dr. Denekampweg 20, 8025 BV Zwolle
t 038 8457185
Laan Corpus den Hoorn 102-2a, 9728 JR Groningen 
t 050 31711491
Achterweg 2, 2103 SW Heemstede
t 023 5588900
Meander Slaap Waak
Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort
t 033 8506070
Zaans Medisch Centrum
Koningin Julianaplein 58, 1502 DV Zaandam
t 075 6507001
Slaap-Waak Centrum Jeroen Bosch  
Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ ‘s-Hertogenbosch  
t 073 553 86 80
Amphia Ziekenhuis Slaapcentrum  
Molengracht 21, 4818 CK Breda  
t 076 5955000
Praktijk voor Neurologie RLS kliniek  
Eijkmanlaan 433, 3571 JR Utrecht  
t 030 2333937

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

BESCHIKBARE NEDERLANDS TALIGE INFORMATIE

U kunt deze folders gratis bestellen via onze web-
site of via ons administratiekantoor (zie colofon). 

Of u kunt ze op het speciale ledengedeelte van 
onze website downloaden

BOEKENFOLDERS

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 boek handel of 
via de uitgever (www.bsl.com)

Het Restless Legs 
Formularium

door Dr R.M. Rijsman
Prijs € 19,50 

Verkrijgbaar bij de boek handel of 
via de uitgever (www.bsl.com)

RLS en de darmen
Restless legs syndrome (RLS) is een ziekte die als be-
langrijkste kenmerk een constante behoefte om de 
benen te bewegen heeft. Veel mensen met maag-
darm klachten, zoals bijvoorbeeld coeliakie, de ziekte 
van Crohn, en het prikkelbare darm syndroom,  heb-
ben ook RLS. Hier wordt dan een verband gezocht 
naar de bacteriën in de darmen. Deze kunnen ontste-
kingen veroorzaken en/of het immuunsysteem beïn-
vloeden. Onderzoekers proberen vast te stellen of ab-
normale bacteriën in de darmen RLS veroorzaken of 
dat hier geen enkel verband bestaat.

Wat is het verband tussen darmbacteriën 
en chronische ziekte?
Uw darmen zijn gevuld met een mix van bacteriën. Dat heet 

het microbioom. Dit staat onder invloed van dieet en lifestyle. 

Veranderingen in het microbioom beïnvloeden ons immuun-

systeem. Gedacht wordt dat er een verband is met maag- en 

darmklachten, met hartaandoeningen en longziektes.

En het verband tussen darmen en RLS?
Een studie uit 2011 heeft laten zien dat RLS vaker voorkomt 

bij mensen met maag-darmziektes zoals coeliakie, ziekte van 

Crohn, en  prikkelbare darm. Coeliakie is een immuunziekte, 

terwijl het prikkelbare darm syndroom en de ziekte van 

Crohn ontstekingen veroorzaken. Maar allemaal hebben ze 

invloed op de bewegingen van het spijsverteringstelsel,  en 

leiden tot diarree of constipatie. En dat leidt dan tot nog een 

maag-darm ziekte met de naam SIBO  - (Small Intestinal 

Bacterial Overgrowth) - te veel bacteriën in de dunne darm. 

Een kleine studie onder 7 mensen met RLS vond SIBO in alle 

zeven, tegenover 1 in 7 bij niet RLS patiënten.

Hoe kunnen deze veranderingen leiden 
tot RLS?
Chronische maag-darmproblemen, soms veroorzaakt door 

een abnormaal microbioom, veroorzaken ontstekingen of een 

abnormale activatie van het immuunsysteem. Hoe uw li-

chaam daarop reageert kan u min of meer gevoelig maken 

voor het krijgen van RLS.  Het is mogelijk dat chronische 

maag-darm problemen, en de reactie daarop van uw lichaam, 

ook de perifere zenuwen beïnvloeden. Beschadigde perifere 

zenuwen bevatten minder zuurstofrijk bloed. 

Maar wat is er dan het eerst?
Van de wel 47 aan RLS gelinkte aandoeningen hebben er 42 

(89%) een verband met ontstekingen of een trigger van het 

immuunsysteem. Een studie uit 2012 keek naar het verband 

tussen prikkelbare darm en RLS en zag dat 28%  van 32 RLS 

patiënten prikkelbare darm hadden. Ter vergelijking: bij “ge-

zonde” mensen is dit 1 op 25 (4%).  Het lijkt erop dat de ont-

stekingen of veranderingen in het immuunsysteem in ver-

band staan met RLS.

En het verband tussen ijzer, maag-darm 
en RLS?
Laag ijzer in de hersenen is bij RLS vaak het geval. Een ge-

brek aan ijzer in het dieet gecombineerd met ontstekingen 

kan tot laag ijzer in de hersenen leiden. Ernstige bloedar-

moede kan leiden tot laag ijzer in de hersenen.

Zal behandeling van het microbioom 
chronische ziektes stoppen? 
Dit is een actief nieuw onderzoeksgebied, maar we weten 

nog niet hoe het microbioom te behandelen. Pas dan kan 

worden vastgesteld of er een effect op chronische ziektes is.  

RLS is de laatste ziekte die aan het microbioom wordt ge-

linkt. Veranderingen daar zijn aan RLS gelinkt, maar dat be-

tekent nog niet dat een abnormaal microbioom RLS veroor-

zaakt.
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