
Stichting Restless Legs 
Ondersteunt patiënten met onrustige  
benen en hun artsen
www.stichting-restless-legs.nl
IBAN: NL53 ABNA 0538 8371 28

Bestuur
Loes Hageman, Voorzitter 
Joke Jaarsma, Vice Voorzitter 
Henk Waumans, Penningmeester 
Harry Hartemink, Secretaris
Marjan Beijer, Lid

Redactie Nachtwacht
Olga Mensing

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

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.

22e jaargang, nummer 1, 2021
ISSN 1879-5722

              2

Redactioneel

Maart 2021, en wie van u heeft inmiddels het vaccin mogen ontvangen? Hier en daar 

lees ik dat sommigen van ons – die dus al gevaccineerd zijn – daarna enorme ver-

lichting van de RLS hebben ervaren, anderen beschreven juist weer een verergering. 

Wij zijn heel benieuwd. Heeft u ook een verandering ervaren? Laat het ons weten 

(redactie@stichting-restless-legs.nl).

Zoals u verder in dit nummer kunt lezen gaat Marjan Beijer ons verlaten. En dus in 

dit nummer ook weer een oproep aan eenieder die wat tijd heeft, die geïnteresseerd 

is in wat wij doen, die specifieke kwaliteiten heeft, én die ons wil helpen.  Laat het 

ons weten (voorzitter@stichting-restless-legs.nl).

Deze Nachtwacht is nummer 1 van dit jaar. Daarom hebben wij er wat overzichtsarti-

kelen in geplaatst. En zoals gebruikelijk hebben we gekeken naar wat er op weten-

schappelijk gebied is gebeurd. Het meest opwindende is het patent dat is Amerika is 

goedgekeurd voor een stof die wellicht ingrijpt op het proces augmentatie. Zie ver-

derop in dit nummer. Het is een wetenschappelijk betoog, maar uw redactie werd er 

wel wat opgewonden van. Een onderzoeker die out of the box denkt.

Terwijl ik dit schrijf (14 maart) gaat een internationale week beginnen (de Brain 

Awareness week) waarin alle partijen wereldwijd aandacht vragen voor de hersenen 

en voor hersenziektes.  Het is allemaal in het Engels, maar wij hebben ervoor kun-

nen zorgen dat een RLS-patiënt uit Ierland in de podcasts die werden gemaakt ook 

aan het woord kwam. Kleine zaken maar toch: Weer RLS onder de aandacht.

Veel leesplezier.

Joke Jaarsma
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Goodbye, Marjan!

Vacature

Nieuw: Onderzoek naar oorzaak en 
behandeling van augmentatieOns zeer gewaardeerde bestuurslid Marjan Beijer gaat ons 

verlaten. Tot onze spijt. Maar ook tot onze vreugde, want dat 

ze deze beslissing heeft genomen heeft een heel goede reden, 

fijne gebeurtenissen in haar persoonlijk leven. Wij hebben in 

de jaren dat Marjan bij ons was veel intensief met haar 

samengewerkt, en we hebben mooie dingen op de rails gezet.

Dus danken wij Marjan, en wensen wij haar heel veel geluk 

en plezier in haar nieuwe leven en met haar nieuwe, 

spannende activiteiten. Mooie herinneringen blijven.

Dag Marjan.  

Weer hebben wij dus plaats voor nieuwe mensen in 
ons bestuur. Wie kan en wil ons helpen? Schrijf ons 
en laat weten waar je belangstelling ligt, waar je 

goed in bent? Voorzitter@stichting-restless-legs.nl

Dr Stefan Clemens, werkzaam in Oost Carolina, in de VS, heeft recent een patent 
goedgekeurd gekregen op een nieuwe methode om RLS te behandelen dat zou kunnen 
leiden tot meer effectieve zorg gedurende een langere periode voor RLS patiënten. 

RLS wordt veelal behandeld met dopaminerge middelen 

teneinde dopamine te vervangen of het verlies ervan te 

voorkomen. Terwijl deze geneesmiddelen in eerste instantie 

veel effect lijken te hebben, worden ze na enig tijd minder 

effectief en kunnen de symptomen erger worden,  zoals velen 

van ons weten – de augmentatie. De klassieke RLS 

symptomen werken op dat deel van de dopamine dat de D3 

receptor heet, het heeft een onderdrukkend effect in het 

zenuwstelsel. 

De dierproeven van Dr Clemens tonen aan dat de medicatie 

na een tijd leidt tot een verhoging in een subtype, de D1. En 

deze verhoging van de D1 receptor zou wel eens de oorzaak 

van de augmentatie kunnen zijn. Zijn patent (in augustus 

2020 gedeponeerd) richt zich op de verhoogde D1 receptor 

waarden bij RLS-patiënten die ge-augmenteerd zijn, en die leiden tot een verminderde activering van de D1 receptoren en 

tegelijk tot vermindering van de RLS. 

“Ons laboratorium beweert dat deze nieuwe stof langdurig werkzaam zal zijn bij RLS” zegt Clemens “Wanneer de  

augmentatie begint, voorspellen wij dat de D1 receptor-activering verminderd kan worden bij de patiënten, en zodoende de 

balans weer terug kan brengen, zodat de behandeling effectief blijkt. Dr Clemens en een medewerker doen een 

kleinschalige studie met deze nieuwe methode.” 

Zijn werk heeft ook al de belangstelling gekregen van een bedrijf.

Waar heeft recent onderzoek naar gekeken?
Maart 2020
Understanding the Role of Epigenetics in RLS

Onderzoekers hebben gekeken naar het waarom van de hoge 

erfelijkheid bij RLS. De studie concentreert zich op vrouwen 

met een laag ijzer, mét en zonder RLS.  

Maart 2020
Intraveneus ijzer bij patiënten met bloedarmoede en RLS

Onderzoek om vast te stellen wie bloedarmoede heeft en ook 

RLS. 

December 2019
Hormonen en hun rol bij RLS

Researchers aan de Yale Universiteit 

onderzoeken of het niveau van specifieke 

stress hormonen in het bloed hoger is bij 

personen met RLS.
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Van sporadische berichten op Facebook naar 2 keer per week 
een update. En van ongeveer 600 volgers naar 1000 + vol-
gers. Het zal niemand ontgaan zijn dat we de afgelopen pe-
riode flinke stappen in de social media hebben gemaakt. 
Daarom nemen we je graag mee in de huidige stand van 
zaken en hoe wij de toekomst betreft social media voor ons 
zien.

Een stapje terug
Herinner je je nog dat er in de laatste Nachtwacht een artikel 

stond waarin we schreven over de communicatie en de web-

site? Ter herinnering gaan we even een stapje terug. In 2020 

heeft de Stichting namelijk besloten om meer aandacht te 

geven aan de website en aan communicatie op de social 

media kanalen. Deze manier van communiceren maakt het 

mogelijk om tips, adviezen en belangrijke informatie sneller 

met jullie te delen. Ook biedt het de gelegenheid om als RLS-

patiënten met elkaar in gesprek te gaan. In september zijn we 

met dit plan gestart, dus vandaag delen we de huidige stand 

van zaken.

De response op Facebook
Op Facebook zien we veel reacties op onze berichten. Jullie 

gaan met elkaar in gesprek en de Stichting is blij daar een fa-

cilitator van te zijn. Eind vorig jaar hebben we als Stichting 

met elkaar geëvalueerd over de voortgang van de nieuwe weg 

die we zijn ingeslagen met social media en de website. We 

hebben toen besloten dat we ook wilden proberen om nieuwe 

volgers te trekken op Facebook. Dit met als doel om de stich-

ting en haar werkzaamheden onder de aandacht te brengen.

Steeds meer volgers
Het adverteren werpt zijn vruchten af. Op het moment van 

schrijven zijn we na 2 advertenties (tegen een relatief laag 

budget) bijna 300 pagina’s-vind-ik-leuk verder. De volgende 

stap die we hierin willen zetten is het werven van nieuwe 

leden. 

Activiteiten op de website
Ook de communicatie via de website hebben we aangepakt. 

Iedere twee weken verschijnt er een blog over een actueel 

thema in relatie tot RLS. Wist je al dat je hier zelf ook input 

voor kunt aanleveren? Heb je bijvoorbeeld een onderwerp 

waar je meer over wilt weten? Stuur ons dan een berichtje via 

Facebook. Wie weet komt jouw onderwerp dan wel terug in 

een volgende blog. 

Stand van zaken rondom communicatie

LinkedIn als vervolgstap
Begin dit jaar hebben we ook afspraken gemaakt over het ge-

bruik van LinkedIn. Hier hopen we een nieuwe doelgroep te 

bereiken. Denk aan huisartsen en/of neurologen. Het doel 

hierachter is om de huisartsen nog beter te informeren over 

de ziekte RLS. Huisartsen zijn breed inzetbaar, en missen 

daardoor soms nog specialistische kennis over RLS. Het doel 

van LinkedIn is om hier ook een stukje educatie in te geven. 

Contact over communicatie
Heb je zelf ideeën bij onze communicatie of heb je onderwer-

pen die je graag wilt terugzien? Neem dan gerust contact op 

met onze Stichting. Het werk dat wij verrichten, doen we ten-

slotte voor jou!

Lotte van Ewijk

Help, hoe kom ik door die drug holiday?

In nummer 3 / 4 van het afgelopen jaar stond het ar-
tikel: Over augmentatie en z.g. “Drug Holiday”. Omdat 
ik al vijf drug holidays achter de rug heb, reageerde ik 
geëmotioneerd op het artikel. Waarom? In het artikel 
staat goed beschreven hoe een drug holiday precies 
werkt, bepaald niet onbelangrijk. Maar er mag naar 
mijn mening meer informatie bij over het mentale as-
pect van zo’n zware periode. Want een drug holiday is 
fysiek geweldig zwaar, maar mentaal wellicht nog 
zwaarder. Ik wil proberen mijn ervaringen met drug 
holidays met u te delen. En ik hoop dat u uw eigen er-
varingen met mij en andere lotgenoten wilt delen. 
Daarvoor zijn we een patiëntenvereniging, toch?

Even over mijzelf: ik ben Cees Jongenelen, 73 jaar jong, 

getrouwd met Astrid; vader van 4 prachtige kinderen en opa 

van 4 kleinkinderen. In juni komt er een kleindochter bij. Ik 

heb een heerlijk leven. Vanaf mijn 8e jaar word ik geplaagd 

door RLS, die in de loop van de tijd steeds ernstiger werd. De 

laatste 18 jaar gebruik ik noodgedwongen medicijnen, steeds 

meer. Eerst Sifrol, later Rotigotine aangevuld met Oxycodon 

en Gabapentine. Rotigotine veroorzaakte na een paar jaar 

augmentatie en een drug holiday is dan onvermijdelijk. Ik ben 

bang, dat ik op dat gebied ervaringsdeskundige ben. 

Bij de eerste drug holiday gebruikte ik Sifrol, 0,088 mg per 

dag en later twee maal die hoeveelheid. Sifrol is hetzelfde als 

Pramipexol. De huisarts schreef me die drug holiday voor. Het 

was heftig, maar nog wel te doen. De tweede keer, een kleine 

tien jaar geleden, schreef de neurologe me Rotigotine voor. 

Eerst 2 mg per 24 uur, maar op het laatst plakte ik 4 mg 

Rotigotine per 24 uur.  Dat hielden mijn hersencellen niet lang 

vol en een nieuwe drug holiday werd noodzakelijk. Ik wist 

nog niet wat me te wachten stond. De methode was simpel: 

Cold Turkey. Diezelfde dag stoppen met alle medicijnen en dat 

drie maanden volhouden. Een simpele methode lijkt het, maar 

haast niet uit te voeren. De eerste week werd een hel. De 

resterende 12 weken niet veel minder. Drie nachten op een rij 

heb ik niet geslapen, geen minuut. De rest van de eerste week 

bijna niet geslapen, geen enkele nacht, bijna geen moment 

zonder RLS, bijna geen rust, bijna niet te doen. Zonder steun 

van thuis al helemaal niet. 

Drie maanden is heel lang als je al na één week zowel 

lichamelijk als mentaal volkomen kapot bent. Ik zag geen 

enkele toekomst meer en het lichtpuntje aan het einde van de 

tunnel was voor mij niet zichtbaar, ondanks dat anderen 

zeiden dat het er wel was. “Je weet niet waar je het over 

hebt,” dacht ik dan. Iedere dag was ik maar met één ding 

bezig: overleven, niet opgeven. Ik werd vanzelf somber, 

depressief en trok me haast helemaal terug uit de 

maatschappij. Ik was niet mobiel meer, te moe om te 

wandelen of te fietsen, autorijden was niet meer verantwoord, 

werken onmogelijk, iets in huis doen kon ik niet meer, 

vriendelijk en attent zijn schoten er bij in. Ik werd helemaal 

op mijzelf teruggeworpen, maar was tegelijkertijd volledig 

afhankelijk van anderen; het thuisfront. 
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Begrijpt u de moedeloosheid, de wanhoop die je steeds 

sterker gaat voelen? Begrijpt u dat er mensen zijn die het niet 

volhouden? Maar wat is het alternatief? Weer medicijnen 

nemen? Steeds sterker? Dat wilde ik ook niet. Ik begreep in 

die periode een beetje dat er mensen zijn, die er niet meer 

mee kunnen leven en er mee stoppen. 

Aan het einde van die tweede drug holiday kreeg ik nog één 

dreun te verwerken. Heel naïef van me dacht ik, dat als ik 

weer begon met mijn medicijn, ik die nacht goed zou slapen. 

Wat een teleurstelling toen dat niet het geval was. Nu ben ik 

daar op voorbereid. Uiteindelijk heeft de drug holiday lange 

tijd een goede verbetering gebracht en was de RLS goed 

hanteerbaar. Dat was minder het geval van de drug holiday 

die ik in 2018 moest ondergaan. Om voor mij onbekende 

redenen liep die niet zo goed af en had ik er maar matig 

profijt van. Na anderhalf jaar was een nieuwe drug holiday 

onvermijdbaar. 

De latere drug holidays gingen anders. Niet meer Cold Turkey 

en niet meer 3 maanden, maar 6 weken. Ik kreeg 

ondersteunende medicijnen zoals Oxycodon en Gabapentine. 

Dat hielp wel t.a.v. de intensiteit van de RLS sensaties, maar 

nauwelijks waar het slapen en rusten betreft. De reden is 

simpel; zolang je benen onrustig zijn, hoe licht ook, val je er 

niet bij in slaap. Snel zie je weer geen perspectief, geen 

toekomst. 

Is er niets dat helpt? Misschien wel. Bij mij werkt afleiding, 

bijvoorbeeld biljarten. Je loopt rondom de biljarttafel, doet 

een spelletje met vrienden en denkt even ergens anders aan 

dan die onrustige benen. Wellicht werkt er voor u ook zoiets.

 

De RLS werd met de jaren steeds heviger, de interval tussen 

twee drug holidays steeds korter. Je gedachten gaan met je op 

hol. Wat is mijn voorland, waar gaat het heen? Komt er een 

eind aan? Wat als ik echt oud word of ziek of in het 

ziekenhuis terecht kom en ik niet meer goed voor mijzelf kan 

zorgen? Wie zorgt er voor mijn medicijnen? Somberheid troef. 

Ik had nog nooit gedachten gehad aan het zelf beëindigen van 

mijn leven, maar tijdens deze twee periodes heb is meer en 

meer begrip gekregen voor mensen die zo’n keuze wel maken. 

En dat beangstigde me.

De laatste drug holiday was vorig jaar midden in de hittegolf 

en pandemie. De Rotigotine was daarvoor op advies van de 

neurologe teruggeschroefd naar 2 mg per 24 uur. Het was 

mentaal de allerzwaarste. De nieuwe methode: langzaam 

afbouwen van de RLS medicijnen. Iedere week wat minder en 

daarna zes weken volledige onthouding en dan weer 

langzaam opbouwen. Klinkt goed, maar dat heb ik niet zo 

ervaren. Integendeel.

Waarom de zwaarste? Omdat op dezelfde dag dat ik 

geminderd ben met de medicijnen, de RLS al hevig en de hele 

nacht aanwezig was en de slaap verloren ging. Cold Turkey of 

minderen; het maakt voor de slaap niet uit. Voor mijn gevoel 

duurde de hele holiday op deze manier eindeloos lang. Ik 

verloor al snel mijn uitzicht op een normale toekomst. En 

toen moest ik nog vele weken verder. De uitzichtloosheid 

werd steeds zwaarder. Voor het eerst in mijn leven had ik een 

zeer verontrustende gedachte: “Als het nu voor mij afgelopen 

zou zijn, dan zou ik dat niet erg vinden.” En ik meende het 

werkelijk. Mijn denken over levensbeëindiging gleed steeds 

meer de verkeerde kant op. En dat wil ik niet. Ik wil dat het 

stopt en liever nog helemaal verdwijnt. Er is nog zoveel om 

voor te leven, maar op dat moment had ik daar geen 

boodschap aan. Gelukkig ben ik nog nooit in actie gekomen.

Ik schrok zo van mijn gedachten, dat ik met de huisarts ben 

gaan praten. Oké, toegegeven, mijn vrouw stuurde me en 

terecht. De huisarts stuurde me door naar een psycholoog. Ik 

zocht iemand die mij zou kunnen helpen met het accepteren 

van deze chronische ziekte. Ik vond een fijne psychologe, die 

mij met mindfullness en één op één therapie probeert voor te 

bereiden op een volgende drug holiday. Ze vroeg me wat ik 

nodig had. Ik antwoordde dat ik technieken zocht, trucjes, tips 

om die depressieve gedachten te verdrijven; om met de 

uitzichtloosheid om te gaan en om me door een volgende drug 

holiday te slepen, hulpmiddelen om mij niet verder van die 

negatieve spiraal te laten afglijden. Dat mag nooit gebeuren.

Ze was duidelijk; ze zei dat ze de RLS niet voor me kon 

wegnemen. RLS is een gegeven; dat begreep ik.  Maar ze kon 

me misschien wel helpen om beter door een drug holiday te 

komen. Ze kreeg al snel mijn zwakheden in beeld en 

mogelijke oorzaken waarom ik reageer zoals ik doe. We 

gingen daarmee aan de slag. Het maakt me mentaal veel 

sterker. We hebben gebrainstormd wat voor mogelijkheden er 

waren om tijdens een volgende drug holiday overeind te 

blijven. We vonden een paar ideeën die althans voor mij 

zouden kunnen werken. Ik ga er mee aan der slag en dit is 

wat ik ga doen.

1.  Ik heb een boodschap voor mijzelf gemaakt nu het nog 

goed met me gaat. Ik ga die op mijn mobiel inspreken. Die 

boodschap kan ik dan afspelen als de nood het hoogst is.  

Er zitten 3 aspecten in die boodschap: 

• Erkenning dat de situatie is zoals hij is. Daar valt even 

niets aan te veranderen. In de trant van: “Je hebt het zwaar 

jongen, heel zwaar. Ik weet er alles van.”  

• Hoop dat het echt weer voorbij gaat; dat er nog zoveel 

leuke dingen zijn die je na de holiday kunt doen, met 

zoveel mensen die van je houden en jij van hen.  

• Aanmoediging: houd vol, ga door, je kunt het. 

2.  Ik schreef (schrijven vind ik nu eenmaal leuk) een gedicht 

naar mijzelf, een brief kan natuurlijk ook, met eenzelfde 

soort boodschap. In een gedicht kan ik mij veel krachtiger 

en met emotie uitdrukken.    

3.  Ik ga een beeltenis maken, die hoop moet voorstellen. Een 

tekening, een foto of collage, die ik op kan hangen en naar 

kan kijken als ik weer rondjes rond de tafel loop. Ik heb 

een foto van mijn vader en mijzelf. Hij is midden veertig, ik 

ben vijf jaar. We lopen op straat, hij houdt mijn hand vast. 

Ik heb een paar schatten van kleinkinderen, waarmee ik 

ook graag hand in hand wil lopen. Die foto zou het kunnen 

worden.

4.  Ik stel mijzelf een beloning in het vooruitzicht; iets wat ik 

dolgraag wil doen of hebben. Voor na de drug holiday 

natuurlijk. Die reis maken waar het nog nooit van gekomen 

is. Of die prachtige camera kopen. 

Waar ik benieuwd naar ben is wat lotgenoten doen om een 

drug holiday door te komen. Grote dingen of kleine dingen. Ik 

hoop van u te kunnen leren wat er nog meer mogelijk is. Wat 

bij u werkt, doet dat misschien bij anderen ook. We kunnen 

elkaar helpen. We zijn per slot van rekening lotgenoten. 

Ik wil u vragen om uw ervaringen met een drug holiday met 

mij te delen, te vertellen wat u helpt om zo’n periode door te 

komen. Ik beloof u dat ik uw inbreng zal verzamelen en er 

een nieuw artikel over ga maken. Met respect. Alstublieft, 

neem even de moeite, het wordt door al uw lotgenoten en 

door mij gewaardeerd.

Cees Jongenelen

U kunt een e-mail sturen naar:  

redactie@stichting-restless-legs.nl

Herkent u de wanhoop in dit verhaal en wilt u daar 

over praten met deskundigen, bel dan 0800-0113 

(zelfmoordpreventie)

Schrijft u liever, dan kunt u uw brief sturen naar:

Joke Jaarsma

Beysterveld 27

1083KA  Amsterdam

Mensen met slaapklachten hebben vaak een verkeerd beeld 
van hun werkelijke slaapgedrag. Een onderzoeksgroep aan 
de afdeling neurologie (slaapkliniek) van het academisch 
ziekenhuis in Wenen, Oostenrijk, analyseerde de uitkomsten 
van polysomnografisch* onderzoek teneinde het type slaap-
probleem op te sporen dat in verband lijkt te staan met een 
tegenstelling tussen door patiënten ervaren slaap en objec-
tieve metingen, en of er factoren zijn die dit beïnvloeden.

Belangrijkste vinding: onafhankelijk van leeftijd, sekse, of 

plaats van onderzoek, patiënten met slapeloosheid onder-

Slaap: Over- of onderschat?

schatten het meest hoe lang zij slapen. Deze studie werd ge-

publiceerd in het prestigieuze tijdschrift Journal of Clinical 

Sleep Medicine. 

Het verkeerde beeld dat patiënten hebben van de werkelijke 

tijd die zij slapen is een bekend beeld in het slaaponderzoek. 

Het eigen beeld van hun slaapgedrag is vaak heel afwijkend 

van dat wat klinische metingen aangeven. Desalniettemin be-

stond er tot nu toe geen wetenschappelijke vergelijking tussen 

de werkelijke slaaptijd en wat door patiënten werd aangege-

ven, en waarbij ook bijkomende factoren werden geanalyseerd. 

98

de nachtwacht 2021/1 de nachtwacht 2021/1



RLS, één van de meest ingrijpende en soms pijnlijke bewe-
gingsstoornissen van ons zenuwstelsel, is in de laatste 
paar jaar meer bekend geworden en geaccepteerd als een 
echte ziekte met specifieke kenmerken. De symptomen re-
ageren meestal goed op de dopamine agonisten, de anti-
epileptica, of de opiaten, maar een deel van de patiënten 
heeft daar geen baat bij of melden ernstige bijwerkingen.

Patiënten melden in toenemende mate een opmerkelijk 
totaal verdwijnen van de RLS symptomen na cannabis- 
gebruik. Wij bevestigen deze bevindingen bij meer patiën-
ten. Het effect van cannabis is bij veel patiënten met pijn-
lijke neurologische aandoeningen beschreven, en het po-
tentieel van cannabis bij patiënten met onbehandelbare 
RLS verdient daarom uitgebreid klinisch onderzoek.

(Dit is een korte samenvatting van een artikel van Dr Imad 

Ghorayeb, een Frans RLS onderzoeker. 

PMID: 31820197 DOI: 10.1007/s11325-019-01978-10)

Brandende vragen  
Hebt u dat ook wel eens? U heeft last van de RLS sympto-

men, en denkt hoe kan dit nu toch? Waarom heb ik dit al-

leen ’s avonds of ‘s nachts? Waarom is het heviger na spor-

ten in de avond?

Uw redactie wil weten met welke vragen U zit. Waarom is 

er bijvoorbeeld bij ons na gebruik van de dopamine agonis-

ten sprake van augmentatie en is dat niet het geval bij an-

dere ziektes waar deze middelen ook worden gebruikt.

Cannabis

Het gaat dan om vragen die wij in de wetenschappelijk lite-

ratuur niet beantwoord of geadresseerd zien.

Zo zijn er meer vragen.  Dat dag- en nacht ritme bijvoor-

beeld, is dat ooit uitputtend onderzocht? Wij willen ze ver-

zamelen. Hetzelfde gaat gebeuren in ander Europese lan-

den. Want hoe meer wij horen en op hoe meer patiënten 

wij dat kunnen baseren, hoe belangrijker die vragen maar 

onze mening zijn.

Dus: mail ons naar redactie@stichting-restless-legs.nl, of 

schrijf een briefje aan redactie Nachtwacht, Beysterveld 27, 

1083KA Amsterdam.

Te zijner tijd laten wij u hier meer over weten – vooropge-

steld dat we genoeg reacties binnen krijgen.

De stem van de patiënt is belangrijk!

Alvast bedankt.

Onderzoekers aan het befaamde Johns Hopkins Instituut in 

Baltimore, Maryland, VS,  werkten lange tijd aan een verkla-

ring voor de slapeloze nachten die bij RLS voorkomen, een 

symptoom dat blijft bestaan zelfs wanneer de verstorende, 

alles overheersende nachtelijke dwang om de benen te bewe-

gen met medicijnen afdoende behandeld is. 

Neurologen hebben lang gedacht dat RLS in verband moet 

worden gebracht met een verstoring van het dopamine trans-

port in de hersenen. Dopamine is een chemische stof die door 

de hersenen wordt gebruikt om bewuste spieractiviteit en be-

weging te communiceren en te produceren. Een verstoring 

van deze neuro chemische signalen, zo karakteristiek bij de 

ziekte van Parkinson, leidt vaak tot onwillekeurige bewegin-

gen. Middelen die de hoeveelheid dopamine verhogen zijn een 

standaardbehandeling bij RLS. Maar inmiddels is duidelijk dat 

deze middelen de slaap niet erg beïnvloeden. 

Een kleine studie door de groep van Dr Richard Allen †, 

werkzaam aan de Johns Hopkins Universiteit, gebruikte de 

MRI scanner om de hersenen in beeld te brengen en vond dat 

glutamaat – een neurotransmitter die een rol speelt bij wak-

ker zijn en worden - bij RLS patiënten abnormaal hoog was. 

Hoe meer glutamaat de onderzoekers in de hersenen van 

RLS-patiënten vonden, hoe slechter hun slaapkwaliteit was. 

Deze vinding werd gepubliceerd in het tijdschrift Neurology. 

“Wellicht hebben wij het raadsel opgelost waarom bij patiën-

ten bij wie de bewegingsdrang is opgelost hun slaap toch niet 

verbeterde” zei Dr Allen. “We hebben misschien wel al die tijd 

naar de verkeerde dingen gekeken, of we gaan zien dat zowel 

dopamine als glutamaat een rol spelen bij RLS.

Voor deze studie onderzochten Dr Allen en zijn collegae MRI 

beelden en keken naar de activiteit van het glutamaat in de 

thalamus, dat is het deel van ons brein dat bewustzijn, slaap 

en waak reguleert.  Zij beoordeelden de scans van 28 mensen 

mét en 20 mensen zonder RLS. De RLS-patiënten in de studie 

hadden 6-7 maal per week RLS, en dat al meer dan zes maan-

den, en een gemiddelde van 20 of meer willekeurige beenbe-

wegingen per nacht.

De onderzoekers voerden daarna gedurende twee dagen 

slaapstudies uit bij dezelfde mensen teneinde te meten hoe-

veel rust men kreeg. Men zag dat hoe hoger het glutamaat-

gehalte in de thalamus was, hoe minder slaap de patiënt 

kreeg. Dat was niet zo bij de groep die geen RLS had.

Eerdere studies hebben aangetoond dat, hoewel RLS-patiën-

ten gemiddeld minder dan 5,5 uur slaap per nacht krijgen, zij 

bijna nooit klagen over buitengewone slaperigheid overdag.  

Volgens Dr Allen kan dat te maken hebben met de rol van glu-

tamaat: te veel glutamaat kan iemand in een staat van grote 

wakkerheid brengen. – ’s nachts én overdag.

Als deze theorie wordt bevestigd kan dat de manier waarop 

RLS wordt behandeld gaan veranderen, zegt Dr Allen, het zou 

de oplossing kunnen zijn voor de slapeloze nachten, die toch 

zo’n enorm grote bijbehorende klacht van RLS zijn. De dopa-

minerge medicatie die nu veel bij RLS wordt voorgeschreven 

werkt wel, maar op termijn wordt deze minder effectief en 

behoeven patiënten steeds hogere doses van het geneesmid-

del. En als de dosering dan te hoog wordt ontstaat een para-

doxale reactie, namelijk dat het medicijn de klachten erger 

maakt dan ze vóór de behadeling waren. Wetenschappers be-

grijpen niet goed hoe middelen die de hoeveelheid dopamine 

in de hersenen verhogen ertoe leiden dat ze de oncontroleer-

bare bewegingen in de benen onderdrukken.

Er zijn inmiddels medicijnen op de markt, zoals het anti-epi-

lepsiemiddel gabapentin enacarbil dat de hoeveelheid gluta-

maat in de hersenen vermindert.

De meeste mensen met RLS komen moeilijk in slaap en sla-

pen moeilijk door. Alleen uit bed gaan en rondlopen helpt, de 

symptomen variëren van “vervelend” tot “ondragelijk” tot 

“pijnlijk”.

Bron: www.hopkinsmedicine.org

Glutamaat verklaardDe onderzoekers hebben achteraf de gegevens geanalyseerd 

van patiënt-consulten tussen 2012 en 2016 en polysomnografie 

van een representatieve groep van 303 patiënten in hun 

slaapkliniek. 49% procent waren vrouwen, 32% leden aan de 

meest voorkomende slaapstoornis, slapeloosheid, 27% leed 

aan een slaap-gerelateerde ademhalingsstoornis, 15% aan een 

slaap-gerelateerde bewegingsstoornis, 14% aan excessieve 

slaap/narcolepsie, en 12% aan parasomnie (slaapwandelen, 

nachtmerries, praten, enz.). 

Men vond bij al deze aandoeningen een onderscheid tussen 

de objectieve metingen en de door de patiënten zelf gerap-

porteerde observaties - hoewel dit het meest voorkwam bij 

slapeloosheid, onafhankelijk van leeftijd, sekse, of wanneer in 

de slaapkliniek of thuis werd gemeten. Deze patiënten over-

schatten de tijd die het duurt voordat ze in slaap vallen, en 

onderschatten in hoge mate hoelang zij daadwerkelijk slapen. 

Een constant verhoogde achtergrond-stress zou hier een fac-

tor kunnen zijn, evenals het feit dat slapeloosheid vaak sa-

mengaat met psychiatrische aandoeningen. 

In tegenstelling tot patiënten met slapeloosheid, onderschat-

ten de patiënten met andere slaapstoornissen de tijd tot het 

inslaapvallen en overschatten zij de totale slaaptijd.   

Deze studie onderschrijft de klinische observatie dat een ver-

keerd beeld van slaap bij alle slaapstoornissen voorkomt, het 

meest bij slapeloosheid. Cognitieve/gedragstherapie wordt 

aanbevolen. 

*  Polysomnografie: slaaponderzoek waarbij verschillende licha-

melijke functies tijdens de slaap van de patiënt gemeten wor-

den. 

Bron: www.hopkinsmedicine.org
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Oorzaken van RLS
In de laatste 20 jaar is er behoorlijk wat onderzoek gedaan 
naar de oorzaak van RLS, is geprobeerd te begrijpen wat de 
oorzaak is/oorzaken zijn. Gebaseerd op al dat onderzoek, 
lijken er drie factoren te zijn die de ziekte min of meer be-
palen: de concentratie van ijzer in de hersenen, de concen-
tratie van dopamine in de hersenen, en onze genen – de er-
felijke factor. In dit eerste nummer van 2021 hebben wij ze 
– met de laatste stand van zaken - op een rijtje gezet.

De rol van ijzer
Een steeds terugkerende factor is ijzergebrek. De eerste per-

soon die het verband tussen ijzer en RLS opmerkte was Pro-

fessor Nordlander: hij rapporteerde dat behandeling van het 

ijzergebrek de symptomen verbeterde zo niet deed verdwij-

nen.  En toch, ondanks dit aanzienlijke verband tussen ijzer-

gebrek en RLS, blijken slechts 15% van de RLS-patiënten een 

ijzergebrek te hebben (serum ferritine minder dan 50 mcg/l). 

Professor Nordlander stelde voor om in de richtlijnen te ver-

melden: “het is mogelijk …. dat er een ijzergebrek in de her-

senweefsels bestaat ondanks een normaal serum ijzer. Dit 

leidde onderzoekers ertoe te kijken naar ijzer in de hersenen, 

zelfs als er voor het overige normaal serum ijzer wordt ge-

meten.

Alle recente studies onderschrijven het concept van een ver-

minderd ijzergehalte in de hersenen wanneer bloedonder-

zoek uitwijst dat daar de ijzervoorraad normaal is. Wanneer 

hersenvocht uit het ruggenmerg werd genomen en onder-

zocht bleek ook daar dat het ijzergehalte (ferritine) bij RLS-

patiënten laag is, en in het bloed normaal.

In de VS bestaat er een hersenbank waar RLS-patiënten pos-

tuum hun hersenen kunnen doneren. Studies op deze hersen-

weefsels hebben een opmerkelijk lager ijzer en ijzeropslag in 

de z.g. substantia nigra (zwarte kern) aangetoond, vergelijk-

baar met ontregeld ijzer in de dopamine-producerende cel-

len.

Maar ondanks al dit onderzoek weten we nog steeds niet veel 

over hoe ijzer door de z.g. bloed-hersen-barrière wordt gere-

guleerd, of door de diverse hersencellen.  Ook is er relatief 

weinig onderzoek gedaan naar het effect van ijzergebrek en 

hoe het kan dat de hersenen – of een deel van de hersenen – 

een laag ijzergehalte hebben terwijl elders in het lichaam 

normale waarden worden gemeten.

De rol van dopamine
Een opmerkelijke verbetering van de RLS-symptomen na toe-

diening van medicijnen die het dopamine systeem stimule-

ren, en RLS-achtige symptomen veroorzaakt door medicijnen 

die het dopamine systeem onderdrukken, leidden tot de con-

clusie dat het dopamine systeem een rol speelt bij het ont-

staan van RLS.

beeld een eiwit of een gebrek aan eiwit ziektes zoals hemofi-

lie veroorzaken. Ook problemen zoals hoge bloeddruk, hart-

aandoeningen, de ziekte van Alzheimer, én RLS, kunnen het 

resultaat zijn van niet alleen één beschadigd gen maar een 

interactie van verschillende genen onder bepaalde condities 

(milieu). Bijvoorbeeld, de meesten van ons worden geboren 

met een normaal hart, maar naarmate de tijd verstrijkt, dus 

als gevolg van ouder worden, van hoog cholesterol, roken, 

hoge bloeddruk, diabetes, enz., én genen, ontwikkelen som-

migen van ons een hartziekte. 

RLS wordt ook in verband gebracht met de combinatie van 

dat soort factoren en genen. De belangrijkste factor is een 

laag ijzergehalte, dat al voor de geboorte, in de vroege jeugd, 

tijdens de zwangerschap en ook later kan optreden. Laag 

ijzer kan er al zijn voordat iemand zelfs RLS-klachten heeft. 

Inmiddels heeft de wetenschap al subtiele variaties in diverse 

genen in verband gebracht met een risico op het krijgen van 

RLS. 

De hamvraag van dit alles is de impact van de risico-genen 

op het verband tussen ijzer en dopamine.

Bron: www.hopkinsmedicine.org

Het aftappen van hersenvocht uit het ruggenmerg is een in-

grijpende methode om het dopamine gehalte in de hersenen 

te meten.  Maar studies met bijvoorbeeld scans waarbij spe-

ciale radioactieve chemicaliën kunnen worden gebruikt, heb-

ben laten zien dat bij de ernstige RLS patiënt een vermin-

derde receptor- en transportfunctie bestaat. Weefsels van de 

hersenbank in de VS hebben laten zien dat de dopamine cel-

len er normaal uitzien en normaal in aantal zijn, en dat er 

geen aanwijzing voor schade is.  Wel hebben deze studies 

aangetoond dat er minder dopamine-receptoren waren en 

dat er meer eiwitten die met de productie van dopamine sa-

menhangen (tyrosine hydroxylase) waren.

Dit doet vermoeden dat de hogere productie van dopamine 

de reactie van de hersenen op een laag signaal weergeeft.

Wanneer u het geluid van de TV niet goed kunt horen zet u 

het harder. Cellen werken vergelijkbaar: wanneer een cel de 

dopamine boodschap niet kan “horen” geeft het de andere 

cel een signaal de dopamine hoger te zetten. En dus kan on-

danks de verhoogde dopamine het eindresultaat een vermin-

derd effect zijn dat dopamine op bepaalde hersencellen heeft 

op bepaalde tijden van de dag, en leiden tot RLS-symptomen.

Toekomstig onderzoek
Hoe precies ijzer het dopamine beïnvloedt is nog onduidelijk. 

IJzergebrek is van invloed op andere onderdelen van ons 

brein, wat in principe het dopamine systeem kan beïnvloe-

den.  Maar ook glutamaat (zie elders in dit nummer) kan van 

even grote invloed zijn.

Hersencellen in een laboratorium en hersencellen van proef-

dieren tonen een vergelijkbaar effect wanneer het ijzerge-

halte wordt verlaagd. Deze modellen kunnen worden ge-

bruikt teneinde ook ooit te onthullen wat er in het menselijk 

brein gebeurt.

De rol van de genen
Hoe genen ons leven kunnen beïnvloeden is een complexe 

zaak. Wanneer een bepaald gen is beschadigd, kan bijvoor-

Verklarende woordenlijst
U heeft ongetwijfeld gemerkt dat er in De Nachtwacht re-
gelmatig woorden of termen voorkomen die niet voor ieder-
een vanzelfsprekend zijn. Het leek one een goed idee om 
daarin te voorzien door middel van een woordenlijst. 

ADHD 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Agonist   

Geneesmiddel dat door zijn werking de werking van een 

ander geneesmiddel bevordert; 

Akathisie  

Akathisie is een onvrijwillige, continue, motorische onrust

Anemie (bloedarmoede) is een toestand waarbij er sprake is 

van een te laag gehalte aan hemoglobine (Hb) in het bloed. 

Hemoglobine is het rode, zuurstof- en koolstofdioxidetran-

sporterende eiwit in bloed, dat zich bevindt in de rode bloed-

cellen. Bloedarmoede is dus niet het hebben van “te weinig” 

bloed, zoals wel eens gedacht wordt. Hemoglobine bevat 

ijzer, en een tekort aan ijzer leidt dan ook tot bloedarmoede. 

Een tekort aan ijzer kan het 

directe gevolg zijn van te wei-

nig ijzer in de voeding, maar 

ook het gevolg van onvermo-

gen het ijzer op te nemen of 

door een verhoogd verlies van 

reeds aanwezig ijzer. IJzerte-

kort is echter niet de enige 

oorzaak van anemie, er zijn 

nog tientallen andere mogelijke oorzaken, merendeels zeld-

zaam tot zeer zeldzaam.

Antagonist  

Een antagonistische stof remt indirect de werking of een 

specifieke bijwerking van een geneesmiddel

Anticipatie 

 het verschijnsel dat het optreden van een erfelijke ziekte in 

volgende generaties op steeds jongere leeftijd optreedt

Antidepressivum  

Een antidepressivum is een medicijn dat de intentie heeft de 
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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)

symptomen van een klinische depressie te verminderen. An-

tidepressiva verstoren de natuurlijke balans tussen bepaalde 

stoffen in de hersenen waardoor een nieuw chemisch even-

wicht ontstaat en de klachten meestal stabiliseren. Patiënten 

worden minder somber en krijgen weer plezier en belang-

stelling voor de dingen om zich heen..

Antihistaminicum  

 Een antihistaminicum onderdrukt allergische reacties. Het 

blokkeert de werking van het lichaamseigen histamine. His-

tamine ligt in bepaalde cellen opgeslagen en komt vrij nadat 

het lichaam in contact is geweest met een allergeen (een stof 

waar iemand allergisch voor is). 

Augmentatie    

Een ernstiger worden van de klachten van RLS na het starten 

van behandeling met dopaminerge medicatie. Symptomen 

treden veelal eerder op de dag op, worden erger,  of begin-

nen ook in andere lichaamsdelen.

Benzodiazepines  

 Verzamelnaam voor een Groep slaap en kalmereingsmiddelen 

Dopamine    

Is een chemische verbinding die fungeert als neurotransmitter 

op verschillende plaatsen in het lichaam. Het speelt een grote 

rol bij het ervaren van genot, blijdschap en welzijn. In de her-

senen zijn zenuwbanen aanwezig die gevoelig zijn voor deze 

transmitter zoals de voorhoofdskwab en de basale ganglia.

Dopamine agonist   

Een chemische stof die de natuurlijke stof dopamine in de 

hersenen kan vervangen

Dubbel blind onderzoek  

Een methode vooral gebruikt in proeven met geneesmidde-

len, om het placebo-effect uit te sluiten. Als de effectiviteit 

van een geneesmiddel moet worden onderzocht, wordt een 

deel van de patiënten het middel gegeven, een ander deel 

een gelijk uitziend, doch volledig onwerkzaam middel. Dit 

gebeurt echter dubbelblind - noch de patiënt, noch de dokter 

weet wat de patiënt krijgt. Op deze manier is het verschil 

tussen middel en placebo inderdaad de werkzaamheid van 

het medicijn, en wordt het niet veroorzaakt door het vertrou-

wen van patiënt of arts in het middel, of door vertekende 

waarneming.

Epidemiologie  

Is de wetenschappelijke studie van het vóórkomen en de ver-

spreiding van ziekten onder de bevolking 

Electromyogram   

Dit onderzoek registreert de elektrische activiteit in de spie-

ren en de elektrische signalen in de zenuwen, die bij be-

paalde ziektebeelden kunnen veranderen. Het EMG-onder-

zoek kan  helpen de oorzaak van klachten op te sporen.

Electroencefalogram  

Elektro-encefalografie is een methode om elektrische poten-

tiaalverschillen die in de hersenen zijn ontstaan, via de 

hoofdhuid te registreren. Het elektro-encefalogram (EEG) 

kan bij ziekteprocessen inlichtingen geven over zowel de 

aard als de plaats van de afwijking

Ferritine  

Ferritine is een eiwit dat zorgt voor de binding van ijzer bij 

de opslag in het lichaam.

Halfwaardetijd  

De halfwaardetijd of halveringstijd is de tijd waarna van de 

oorspronkelijke hoeveelheid nog precies de helft over is. Als 

symbool hanteert men meestal t½.

Idiopathisch  

Idiopathisch (eigen ziekte) is een woord uit het geneeskun-

dige jargon dat betekent zonder bekende oorzaak. 

Myelopathie   

Ziekte van het ruggenmerg

Neurodegeneratief  

Aandoening met verval van het zenuwweefsel

Neurolepticum 

Middel dat gebruikt wordt bij psychosen

Neurologie 

Het medisch specialisme dat zich bezig houdt met aandoe-

ningen in de hersenen en het centraal zenuwstelsel

Neurotransmitter  

Is een molecuul dat wordt gebruikt voor de signaaloverdracht 

tussen zenuwcellen (‘neuronen’) in het zenuwstelsel. De plek 

waar deze signaaloverdracht plaatsvindt heet een synaps.

Neuropathie  

Is het niet goed functioneren van een of meer fysieke zenu-

wen. Is er slechts een enkele zenuw aangedaan, dan spreekt 

men van mononeuropathie, zijn het er enkele van oligoneuro-

pathie, zijn het er vele dan spreekt men van polyneuropathie. 

Opioïden 

Groep geneesmiddelen die chemisch lijkt op opium; ze wor-

den ook wel narcotica genoemd.

Placebo 

Een als geneesmiddel voorgeschreven middel zonder werk-

zame bestanddelen

Polysomnogram 

Een slaapstudie met diverse elektroden die een aantal func-

ties tijdens de slaap meten: hersenactiviteit, ademhaling, 

polsslag, zuurstofgehalte in het bloed, enz. De test wordt ge-

bruikt om slaapstoornissen zoals PLMD vast te stellen.
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De Nachtwacht
Stichting Restless Legs1
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