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Redactioneel

Dit zomernummer zou je ook een themanummer kunnen noemen.  Het gaat namelijk 

nogmaals over de drug holiday en van alles wat daarmee samenhangt. Dat is wel 

heel specifiek zult u zeggen, en dat is ook zo. Maar het onderwerp is dermate be-

langrijk dat wij gedacht hebben dit nu eens zo uitgebreid te moeten belichten. Eigen-

lijk zou je het een bewaarnummer kunnen noemen. Als er binnenkort iemand bij u 

binnenkomt en hij of zij begrijpt niet wat RLS is laat dit nummer dan eens lezen.  U 

vindt hier ook de ervaringen van de partner, een veronachtzaamd onderwerp waar 

speciaal over nagedacht zou moeten worden.

Bij het samenstellen van dit nummer vroegen wij ons af of de mensen in onze ach-

terban soms ook klachten hebben/dingen ervaren die niet vaak breed onder de aan-

dacht komen. Leeft u ook ergens mee? Laat het ons weten, en wij bekijken graag of 

wij er iets mee kunnen.

Inmiddels hebben wij ook met onze buitenlandse RLS verenigingen gesproken en zij 

hebben het onderwerp drug holiday ook opgepakt. Op de website van EARLS (www.

earls.eu) staat het verhaal van Cees. Er zijn pas twee reacties op de site geplaatst. 

Wat zegt dat ons? Dat een “traditionele” nieuwsbrief meer wordt gelezen dan het In-

ternet? Eigenlijk is dit wel verbazend.

Enfin, de zomer is in aantocht, we mogen zelfs weer met meer personen op bezoek 

bij elkaar en allerlei andere dingen doen, het mondkapje mag er zelfs binnenkort af. 

Dat geeft hoop en vreugde.

Wij wensen u allen een fijne zomer toe, met zo weinig mogelijk RLS. 

Tot in september!

Bestuur Stichting RLS
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De Nacht Wacht
De nacht wacht op mij, elke dag opnieuw

hij wacht geduldig tot het zijn tijd is en het getreiter kan 

beginnen

murw gebeukt laat ik het over me komen

er is toch niets aan te doen, de tijd valt niet te stoppen.

Dan, niet eens heel onverwacht, komt de aanval langzaam 

op gang

en voel ik alleen nog maar die benen, die onrustige benen,

ik moet lopen of ik wil of niet, maar ik ben te moe,

te moe om het ene been voor het andere te zetten.

Ik wil gaan liggen, mijn ogen sluiten en in slaap vallen

dagenlang aan één stuk slapen

en over een week pas weer wakker worden

de wereld kan wel een poosje zonder mij.

Maar het gaat niet, ik krijg de kans niet,

want ik moet bewegen, steeds maar bewegen

m’n hersenen hebben de controle over mijn benen 

genomen

ze geven steeds het zelfde commando: beweeg je benen.

Mijn hersenen en ik zijn onlosmakelijk verbonden

zonder elkaar zijn we reddeloos verloren

dus zou je verwachten, dat ze wat meer van mij zouden 

houden

maar ze gaan iedere nacht weer een strijd met me aan.

Nooit win je dat gevecht met je eigen brein

dat brein, dat me continue bezig houdt

het maakt me waanzinnig en wanhopig

want ik weet niet wanneer er een eind aan komt.

Hoe lang gaat dit verder, hoe lang houd ik dit nog vol?

soms komt de gedachte op dat ik die benen beter niet kan 

hebben,

hak ze maar af. Maar ach, het probleem zit in mijn hoofd,

die benen kunnen er niets aan doen, zij zijn ook 

slachtoffer.

Mijn hoofd zit vol watten en komt net uit de magnetron

mijn oren suizen, het gapen maakt me stapelgek

mijn ogen branden en schieten almaar vol tranen

alsof die de brand willen blussen, maar het helpt niet.

Werken gaat niet meer. Ik kan niet lezen, schrijven, me 

niet concentreren

ik sta half buiten de maatschappij, probeer met moeite 

overeind te blijven

Iedereen gaat verder en ik sta er afwezig en gelaten bij

Langzaam word ik uitgeschakeld door mijn eigen 

hersenen. 

Ze zegt iets, ik hoor het wel

maar het dringt niet tot me door, dat ik kan reageren

mijn hersenen weigeren nog informatie toe te laten

laat staan om het op te slaan.

Ze wordt er boos om en dat maakt mij weer verdrietig

ik wil wel anders maar kan het even niet

ik loop en schud en strek en wacht tot het voorbij is

wanneer? Ik weet het niet

De klok slaat, er is weer een nachtelijk uur verdwenen

een uur zonder slaap

een uur zonder iets zinnigs gedaan te hebben

weer een uur verloren.

Cees Jongenelen, 2012

“Patient journey” betekent niets anders dan de “reis” van 
een patiënt of cliënt door de  gezondheidszorg. Voor artsen 
en organisaties in de gezondheidszorg wordt het steeds be-
langrijker om zich te onderscheiden op het gebied van klant-
beleving en klanttevredenheid. Maar hoe ontdek je waar pa-
tiënten tegenaan lopen in hun reis door de zorg?

Een analyse van de patient journey helpt om inzicht in de reis 

van een patiënt te krijgen. Het gaat dikwijls om een complex 

traject, waarbij een patiënt in contact komt met veel perso-

nen, medewerkers en afdelingen. Zeker het afgelopen jaar is 

weer gebleken hoe belangrijk de zorg en haar medewerkers 

zijn en welke geweldige inzet er wordt geleverd. Toch ervaren 

we ook regelmatig dat er een verschil in zorgbeleving is tus-

sen zorgmedewerker en patiënt, als je het de patiënt zelf 

vraagt, blijkt dat in de praktijk regelmatig anders. Hoe ervaart 

de patiënt het echt en welke emoties voelt hij/zij daarbij?

Bij RLS is dat niet anders.  Maar bij RLS speelt nog een factor 

mee: de relatieve onbekendheid met RLS. Uit de vele verhalen 

van patiënten die ons bereiken, per email, telefoon en brie-

ven, zien wij dat er ondanks de verbeteringen in de afgelopen 

decennia nog steeds te weinig kennis over RLS is. Dan hebben 

wij het in het bijzonder over de nieuw opgetreden elementen 

in de behandeling van onze ziekte: augmentatie en de drug 

holiday. Nog steeds horen wij dat patiënten simpelweg wordt 

aangeraden de dosering van hun tabletten te verhogen, zelfs 

als die al ver boven de inmiddels gestelde limiet is. En dat pa-

tiënten als ze dan radeloos bij hun arts komen naar huis moe-

ten gaan met de boodschap dat het de arts spijt maar dat er 

niets meer aan te doen is, uitbehandeld. Of dat een drug holi-

day wordt aangeraden zonder dat de arts een serieus gesprek 

met de patiënt aangaat over hoe zwaar dit mogelijk kan zijn, 

laat staan dat er begeleiding wordt geboden bij dit immens 

zware proces.

De RLS patient journey

Is een deel van dit probleem dat alle medicijnen die bij RLS 

worden voorgeschreven niet in de eerste plaats voor RLS zijn 

ontwikkeld?  De dopamine agonisten waren in eerste instan-

tie voor de ziekte van Parkinson bedoeld, gabapentine/prega-

baline voor epilepsie en de opiaten – als onze patiënten ze al 

krijgen voorgeschreven – voor pijn. (Hoewel, dat is natuurlijk 

nog een ander punt, veel van onze patiënten ervaren veel pijn 

als gevolg van of naast hun RLS-klachten). 

Natuurlijk is het hoog tijd dat er apart onderzoek wordt ge-

start naar nieuwe geneesmiddelen specifiek voor RLS wordt 

gestart. Vooralsnog worden beschikbare fondsen hier niet 

voor ingezet.

We hebben inmiddels gezien dat RLS door de vele onnodige 

bezoeken aan artsen, door verkeerde behandeling, door te late 

of geen juiste diagnose, de maatschappij veel geld kost. De 

grote studie waarover wij in dit blad ook veelvuldig hebben 

bericht liet zien dat er veel kan worden bezuinigd wanneer 

veel sneller een adequate behandeling en diagnose wordt ge-

steld. Daar ontbreekt het nog veel te vaak aan! 

Die boodschap is duidelijk nog niet helemaal doorgedrongen. 
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We spreken van een “drug holiday” soms ook wel een pil-va-
kantie, een medicatie vakantie, een gestructureerde behan-
delings-interruptie of een strategische behandelings-pauze 
genoemd) is wanneer een patiënt stopt met het nemen van 
de medicatie gedurende een bepaalde periode, vanaf een 
paar dagen tot een aantal maanden of zelfs jaren, als men 
denkt dat dat voor de patiënt het beste is. 

“Drug holidays” worden in diverse medische specialisaties ge-

bruikt. Ze zijn het meest bekend bij de behandeling van HIV, 

nadat een studie had aangetoond dat het stoppen met medi-

cijnen het immuunsysteem kan stimuleren om het virus aan 

te vallen. Een andere reden voor een drug holiday is om een 

geneesmiddel in staat te stellen de werking terug te krijgen 

na een periode van ononderbroken gebruik, de gewenning te 

verminderen die kan leiden tot steeds hogere benodigde 

doses.

Daarnaast zijn er soms ook drug holidays die worden ingezet 

om een bijwerking te verminderen zodat de patiënt gedu-

rende een bepaalde periode een normaler leven kan leiden. 

Het komt vaak voor dat patiënten die antidepressiva gebrui-

ken (de SSRI’s), een drug holiday inzetten, teneinde een bij-

werking aan te pakken die bijvoorbeeld op de seks werkt,  

meer of minder zin, of impotentie.

Bij psychische ziektes wordt een drug holiday wel ingezet als 

het begin van het stoppen met de medicatie. 

Bij de ziekte van Parkinson wordt een drug holiday van L-

dopa al sinds de vroege jaren 70 van de vorige eeuw ingezet. 

Men had gezien dat dat gunstig was bij het hernieuwd starten 

van de medicatie nadat de hersenen zich zodanig aan de me-

dicijnen hadden aangepast dat de L-dopa minder effectief 

was geworden.

En daar komen we dan bij RLS. Het is bekend dat de eerste 

behandelingen van RLS met L-Dopa werden gedaan. Toen na 

enige tijd bleek dat bij L-dopa snel serieuze bijwerkingen op-

traden werd standaard overgegaan op de dopamine agonisten 

(pramipexol, ropinirol, rotigotine). 

Het was een geweldige ontdekking. Waar veel patiënten al ja-

renlang tobden met deze ziekte, terwijl de arts dacht dat er 

effectief niets tegen te doen was, bleken er opeens wél mid-

delen te zijn. Eureka! Artsen, neurologen, patiënten, allemaal 

dachten we dat het wondermiddel voor RLS was ontdekt en 

wij, patiënten, gingen massaal de dopamine agonisten gebrui-

ken. 

Probleem opgelost. Dacht iedereen.

Maar al snel werd duidelijk dat deze pillen bij RLS-patiënten 

anders werkten dan bij de ziekte van Parkinson, waar ze oor-

spronkelijk voor ontwikkeld waren. Patiënten hadden al snel 

De drug holiday

hogere doses nodig en de artsen schreven dat ijverig voor, 

stond toch in de bijsluiter? Jawel, maar niet voor RLS. Het 

verschijnsel augmentatie was geboren.

Inmiddels weten velen van u hoe dat is, de ergere klachten, 

iedere dag en iedere nacht. Een zwaar en chronisch gebrek 

aan slaap. De wetenschap stond voor een raadsel.

Dus kwam de drug holiday bij RLS om de hoek kijken. Maar 

waar dat bij andere ziektes nog wel een redelijke oplossing 

bleek, weten wij – en uw artsen inmiddels - dat het in veel 

gevallen een bijna onmogelijke opgave is om met deze midde-

len te stoppen.

De brief van Cees Jongenelen in het vorige nummer van De 

Nachtwacht maakte ons allemaal wakker: uw redactie en vele 

briefschrijvers.

Daarom maken wij dit nummer van de Nachtwacht tot een 

speciaal nummer. Veel aandacht voor de reis van de patiënt 

die leidt tot augmentatie of een drug holiday. Daarbij de ver-

halen van mensen die zo heldhaftig zijn geweest de drug holi-

day te ondergaan. En het verhaal van Cees’ vrouw, heel be-

langrijk.

Natuurlijk hebben wij ook de mening van een deskundig spe-

cialist – in dit geval Dr. Rijsman – gevraagd. Van haar hand 

vindt u in dit nummer nadere informatie over augmentatie en 

de drug holiday.

Al met al is geen gemakkelijke kost in dit nummer. Maar wij 

vonden het buitengewoon belangrijk om aandacht te vragen 

voor dit probleem. Via de Nachtwacht en via andere kanalen.

Wat gebeurde er na publicatie van 
Nachtwacht 1-2021

Op het stuk in de vorige Nachtwacht hebben 15 men-
sen gereageerd, 10 vrouwen en 5 mannen. Voor zover 
ik weet zijn ze allemaal 63 jaar of ouder.  Ik heb ieder 
van hen een persoonlijk antwoord gestuurd en met 
sommigen is er meerdere keren een e-mail uitwisse-
ling geweest. Wat later heb ik een aantal additionele 
vragen gesteld. En antwoorden gekregen.

Het doel was te proberen in kaart te brengen hoe lotgenoten 

door een drug holiday komen en dat met elkaar te delen via 

een tweede artikel in de Nachtwacht.  

Artikel 1 luidde: “Help hoe kom ik door die drug holiday?”

Artikel 2 zou dus moeten worden: “Zo kom je (mogelijk) door 

een drug holiday!”

Er is echter veel meer uitgekomen. Velen konden hun verhaal 

kwijt en deden dat ook. Er zijn talloze vragen gesteld over van 

alles dat met RLS te maken heeft. Men gaf adviezen en vroeg 

om raad. En er kwam veel informatie hoe men met een drug 

holiday of een zware periode omgaat. 

Veel patiënten hebben ernstige, sombere gedachten, soms 

zelfs heel concreet. Dat is buitengewoon aangrijpend en doet 

mij me machteloos voelen. Dat daar hier geen antwoord op 

komt betekent zeker niet dat wij dit niet serieus nemen. Waar 

mogelijk geeft de Stichting discreet advies.

Als je probeert te helpen bij een drug holiday is de eerste 

gedachte: kan een drug holiday voorkomen worden of zonodig 

uitgesteld? Deze vraag is op verschillende manieren gesteld. 

Letterlijk zoals ik zojuist opschreef of in andere 

bewoordingen. Zijn er medicijnen die geen augmentatie 

veroorzaken zodat ik geen drug holiday hoef? Kan ik niet van 

medicijnen wisselen om een drug holiday te voorkomen?   

Waarom moet een drug holiday überhaupt plaatsvinden? In 

dit nummer geeft dr. Rijsman antwoord op deze vragen.

Op hetzelfde terrein liggen de vragen als: moet ik wel aan een 

drug holiday beginnen? Wat gebeurt er als ik het niet doe?  

Enkele inzenders weigeren simpelweg een drug holiday te 

starten omdat ze het onmenselijk vinden. Weten de 

neurologen wel wat ze een patiënt aandoen? 

Je goed laten informeren over alle aspecten van een drug 

holiday lijkt mij ook bij een goede voorbereiding te horen. 

Ik kreeg niet goed duidelijk of alle inzenders wel door een 

neuroloog ondersteund worden bij hun ziekte. De neurologen 

zijn toch de eerst aangewezen personen om een patiënt te 

informeren en te begeleiden. Enkele inzenders zijn één of 

meerdere keren van neuroloog veranderd in de hoop die 

neuroloog te vinden die het wondermiddel in handen heeft 

(bestond die maar!). Een 

van de mannen is haast 

boos op de neurologen. 

Hij zegt dat hij het niet 

kan waarderen dat medici 

de augmentatie 

veroorzakende 

medicijnen met weinig 

terughoudendheid 

voorschrijven

Meer informatie over augmentatie wordt door de meeste 

inzenders graag ontvangen. Het was één van mijn additionele 

vragen omdat sommigen er naar mijn mening niet altijd de 

juiste kennis bij hadden.

Uit eigen ervaring weet ik dat een goede voorbereiding van 

een drug holiday heel belangrijk is. Niet één inzender heeft 

hier iets over geschreven. Zie verderop in dit nummer.

Als het dan toch moet gebeuren of als de RLS-patiënt een 

heel zware periode doormaakt, dan is afleiding de meest 

genoemde optie. Of je nu zegt dat je gaat racefietsen of over 

de grond kruipen (letterlijk zo geschreven) of je gaat 

mediteren, het komt allemaal min of meer neer op afleiding. 

De RLS wordt er niet door weggenomen; als de neuroloog dat 

al niet kan dan helpt kruipen ook niet, maar het verlicht wel 

en het leidt af. Je komt de tijd door.

Nog wat observaties
Wat me opvalt: Men spreekt over RLS als over een persoon in 

de derde persoon enkelvoud. “Mijn beul komt altijd ‘s nachts, 

RLS beheerst mijn leven, hij is er de hele dag.” Het geeft 

volgens mij aan, hoezeer deze ziekte het leven van de mensen 

beïnvloedt. 

Ten aanzien van de mentale aspecten zouden we kunnen 

proberen een psychologe in te schakelen. In een van de 

verhalen las ik dat een van de slaapcentra een eigen 

psychologe heeft. Het zou toch geweldig zijn als we die 

persoon kunnen inschakelen. Wellicht komt dat nog.

Onbegrip bij derden
Onbegrip bij derden wordt als een belediging ervaren, men 

voelt zich gekwetst. Men zoekt naar mogelijkheden om er 

mee om te gaan. We herkennen ons waarschijnlijk allemaal 

wel in het zinnetje: “De zus van een vriendin van de 

buurvrouw heeft ook last van haar benen. Ze gebruikt een 

zalfje en heeft nergens last meer van. Dat moet jij ook doen.” 

Ikzelf denk dan: “Dan heeft ze geen RLS.” Het is hoogst 

irritant als mensen geen nee accepteren. 

Mijn insteek: Uitleggen wat je precies voelt in je benen of 
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armen is schier onmogelijk. Begin er dan ook niet aan. Leg 

daarentegen uit wat RLS voor jou betekent, hoe het je leven 

beïnvloedt. Doe dat desnoods schriftelijk en geef ze jouw 

briefje. Ikzelf heb daar een gedicht voor geschreven dat in 

2012 in de Nachtwacht is gepubliceerd. Het is in dit nummer 

nog een keer opgenomen.

Onmacht
Men voelt onmacht, omdat we geen grip op de situatie 

kunnen krijgen. Het is zoeken naar de juiste medicatie, naar 

die ene neuroloog die het wondermiddel wel in handen heeft. 

Naar manieren om dat gevoel in je benen kwijt te raken. Men 

verzucht: “Waarom moet mij dat overkomen? Ik lijk wel de 

enige?” Dat lijkt ook zo. Want we zien op straat of in het 

theater nooit iemand, die ook zo’n last heeft. 

Chronische ziekte
Unaniem wordt RLS als een ernstige chronische ziekte gezien. 

Dat is natuurlijk niet nieuws. Het feit dat velen het specifiek 

benoemen moet toch iets zeggen. Het betekent volgens mij 

dat de ziekte er bijna altijd is, dat er niet aan te ontkomen is, 

maar ook dat men een eerste stap gezet heeft naar het 

accepteren van de ziekte. 

Cees Jongenelen

Als partner van een man die al 5 drug holidays heeft moeten 
ondergaan kan ik er wel over meepraten. Hij heet Cees en ik 
ben Astrid.

We hebben een goed leven samen en tussen de drugs holidays 

door zijn we behoorlijk actief. We hebben een brede kennis-

senkring en gaan graag naar een concert en het theater. We 

hebben al heel wat concertseries versleten. Eerst gewoon ’s 

avonds maar tegenwoordig nemen we de middagvoorstelling. 

‘s Avonds kwam het steeds vaker voor, dat we de voorstelling 

voortijdig moesten verlaten omdat zijn benen weer eens niet 

meewerkten. Je wordt vindingrijk. 

Vroeger hadden we een zeilboot waarmee we schitterende rei-

zen hebben gemaakt tot de RLS dat onmogelijk maakte. Nu 

hebben we een caravan en maken zelden een reis die je van te-

voren moet vastleggen. De kans op een slechte RLS periode is 

dan te groot. Met de caravan kunnen we altijd een paar dagen 

ergens blijven staan mocht Cees te moe zijn om door te gaan. 

We proberen ons leven zo min mogelijk te laten beïnvloeden 

door de RLS maar ik merk dat er altijd een stemmetje in mijn 

achterhoofd is dat zegt: “Zou je die concertserie wel boeken?” 

Je weet nooit hoe groot de kans is op een slechte periode als 

we b.v. plannen maken voor een vakantie op langere termijn.

Tot zo’n 15 jaar geleden was de ziekte nog redelijk onder con-

trole. De echte ellende begon op het moment dat Cees stopte 

met werken. Vanaf die periode kwam hij bij de huisarts en de 

neuroloog terecht en maakten we ook voor het eerst kennis 

met de drug holiday. Wat een hel voor de patiënt om het te 

ondergaan, maar ik vond het ook een hele zware tijd voor 

mijzelf om de ellende aan te moeten zien en feitelijk niets te 

kunnen doen. Nou ben ik van nature iemand die juist wil hel-

pen en ik ervaar het dan ook als hoogst frustrerend om Cees 

te zien lijden. Je probeert te helpen, wilt hem zo veel mogelijk 

ontzien en je ziet dat hij steeds verder afglijdt, apathisch en 

onbereikbaar wordt, zonder dat je daar enige invloed op hebt. 

Normaliter doet hij zijn taken in het huishouden en daar bof 

ik enorm mee. We hebben een eenvoudige taakverdeling; hij 

doet de bovenverdieping en ik beneden. Tijdens een drug ho-

liday komen alle taken bij mij terecht. Ik werk ook nog een 

paar dagen in de gezondheidszorg. Die extra taken neem ik 

met alle liefde van hem over, maar het is wel zwaar.

Je probeert voor afleiding te zorgen door een simpel spelletje 

te spelen of een klein blokje om te lopen. Afleiding werkt 

meestal goed. Maar ga maar eens iemand motiveren als hij 

doodmoe is. Ook al weten we beiden dat afleiding voor even 

de RLS naar de achtergrond duwt vind ik het moeilijk om 

door te zetten om Cees te motiveren en laat ik het er vaak bij 

zitten. Op zulke momenten zou ik graag handvatten krijgen 

wat te doen; toch doorzetten of Cees zijn eigen strijd laten 

strijden.

Tijdens de eerste drug holiday had ik de neiging om met Cees 

’s nachts beneden te blijven maar dat was niet vol te houden. 

Het heeft even geduurd maar nu kan ik makkelijker accepte-

ren dat ik hem niet help door zelf ook uitgeput te raken. Ik ga 

RLS, Je zal er maar mee getrouwd zijn

dan ook op de normale tijd naar bed en houd mijn eigen 

ritme aan. Ik denk dat ik Cees alleen kan helpen door in ieder 

geval zelf overeind te blijven. Ik ben wel bang dat er ‘s nachts 

wat met Cees gebeurt, dat hij valt. Met name ben ik bang dat 

hij door zijn vermoeidheid van de trap valt.

Ik ben er nog steeds niet aan gewend dat ik in feite 2 partners 

heb die totaal van elkaar verschillen. In de goede periodes is 

Cees een fijne attente man, de man waar ik verliefd op werd.  

Maar in de slechte periodes zie ik daar weinig meer van 

terug. Naarmate zo’n drug holiday langer duurt en de perio-

des tussen de drug holidays steeds korter zijn, wordt het 

moeilijker om voor ogen te houden dat er ook weer goede tij-

den aankomen. Ik merk dat de veerkracht bij Cees de afgelo-

pen jaren behoorlijk is afgenomen en dat hij sneller “in pa-

niek” schiet als hij meer last heeft. Ik merk ook dat bij mezelf 

de veerkracht afneemt en dat ik stiekem ook wel eens denk: 

“Alsjeblieft niet weer een drug holiday.”

Een bijkomend probleem van de laatste tijd is dat Cees soms 

zo wanhopig is dat hij het leven soms niet meer ziet zitten. 

We hebben nu afgesproken dat in die periodes ik de medicatie 

voor mijn rekening neem en Cees niet weet waar de medicij-

nen liggen. Dit om te voorkomen dat hij een overdosis zou 

nemen. Ik ben er nog steeds niet echt bang voor dat hij inder-

daad zichzelf iets aandoet, maar het is wel heftig om hem zo 

te zien lijden en het geeft ook een behoorlijke druk.

Helaas is er nog steeds geen betere behandeling en tot die er 

wel is moeten we toch die zware periodes zien door te komen.

Wat zou het fijn zijn als je zowel als patiënt als partner terug 

kan vallen op professionele ondersteuning. Als je kanker 

krijgt kun je als patiënt naar psychologen, therapeuten of in-

loophuizen. Ook als partner kun je op steun rekenen mocht je 

daar behoefte aan hebben. Als RLS patiënt word je voor een 

onmogelijke taak gesteld om het maar een periode zonder de 

gebruikelijke medicijnen te stellen. Als je geluk hebt kun je 

terugvallen op je neuroloog maar wij ervaren steeds meer dat 

de drug holiday zo zwaar is dat je hier bijna niet zonder on-

dersteuning door kan komen. Cees heeft een fijne psycholoog 

gevonden waar hij veel aan gehad heeft. Alleen op het mo-

ment dat de nood het hoogst was kregen we met een wacht-

lijst te maken. 

Ik zeg wel eens tegen hem: “Jij hebt een chronische ziekte, 

maar ik met jou ook.”

Astrid Jongenelen

Een drug holiday zal niet voor iedereen even zwaar zijn. 
Maar echt gemakkelijk zal het waarschijnlijk niet zijn. 
Daarom is het verstandig om van tevoren na te denken 
hoe je een drug holiday gaat aanpakken. Tenminste voor 
zover je er grip op hebt, want er gaan vast onverwachte 
dingen gebeuren. 

•  Het allerbelangrijkste: Bereid je voor! Hoe minder verras-

singen tijdens de drug holiday, hoe beter. Als je fysiek en 

mentaal doodmoe bent, is het lastig ongewenste of onver-

wachte zaken te corrigeren. Je bent niet meer zo flexibel.

•  Probeer te begrijpen wat een drug holiday precies in-

houdt. Zowel hoe het hele proces gaat verlopen alsook het 

fysieke en mentale aspect. 

•  Probeer je in te lezen. Het zou mooi zijn als er artikelen 

waren van wat anderen RLS patiënten over een drug holi-

day hebben geschreven. Er is helaas heel weinig.

•  Je neuroloog is de eerste om mee te praten. Zeker een in 

RLS gespecialiseerde neuroloog weet er veel van. 

•  En dan nog is het mogelijk, dat je denkt dat het zo’n vaart 

niet zal lopen. Een advies: Onderschat een drug holiday 

niet.

•  Realiseer je, dat je mogelijk voor een – groot - deel van de 

periode uitgeschakeld zult zijn. Wat betekent dat voor jou 

persoonlijk en wat kun je er aan doen?

•  Bespreek de drug holiday vooral met je naasten. Je hebt 

hun hulp hard nodig. Van je partner het meest. 

•  Bespreek ook de consequenties voor hen. Bijvoorbeeld, als 

jij de hele nacht in bed ligt te woelen en te trappen, dan 

slaapt je partner ook niet. Bespreek wat jullie in zo’n situ-

atie kunnen doen. Bijvoorbeeld: één van de twee gaat in 

het logeerbed liggen of jij gaat uit bed (je slaapt toch niet) 

en wacht tot je wel stil kunt liggen. 

•  Als je alleenstaand bent, zorg ervoor dat er iemand op je let. 

•  Laat je vrienden weten wat er aan de hand is en wat je 

van hen verwacht. Wel of geen telefoontjes of bezoek. Wil 

je graag alleen zijn of juist niet. En als ze langskomen, 

Tips bij een drug holiday

laat het dan geen uren duren. Dat kun je mogelijk niet 

aan. Vraag ze te gaan als het niet meer gaat. Ze zullen het 

begrijpen. 

•  Schaam je niet voor je zogenaamde zwakheid. Trouwens 

je bent niet zwak, je bent juist sterk. Weinigen doen jou 

een drug holiday na.

•  Kijk in je agenda welke afspraken eventueel niet door 

kunnen gaan. 

•  Probeer zo veel mogelijk structuur te houden in je leven. 

Eet regelmatig, verzorg je goed. Het helpt om je staande te 

houden. 

•  Structuur in het slapen is niet mogelijk. Vergeet het. Slaap 

wanneer het kan. Later kan dat weer in orde gemaakt 

worden. 

•  Informeer je werkgever of je medewerkers en je collega’s 

wat er te gebeuren staat. Dat je je misschien ziek moet 

melden.

•  Zoek professionele hulp als dat nodig is. Je huisarts weet 

de weg. 

•  Kijk in of om het huis of er voldoende ruimte is om je te be-

wegen. Je gaat mogelijk veel lopen door de kamer of tuin.

•  Om begrijpelijke redenen heb ik met mijn vrouw de af-

spraak dat zij tijdens een drug holiday de medicijnen be-

heert.

•  De auteur dezes is geen psycholoog; werkt iets niet voor u 

of wil u het niet, laat het achterwege. Niets moet, alles 

mag. 
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De man, die we op de tennisbaan net verslagen hebben, 
blijkt een kinderarts te zijn. Het gesprek gaat al snel in de 
richting van zijn vak. Ik vraag hem of een drug holiday ook 
bij baby’s en jonge kinderen nodig kan zijn. Tot mijn ver-
bazing antwoordt hij bevestigend. 

“Jazeker,” zegt hij: “maar het duurt bij baby’s nooit lang. 

Het zou meer een dagje uit zijn.”

“Waarom is dat bij zulke jonge kinderen nodig?” vraag ik. 

“De hersencellen raken geïrriteerd, waardoor er steeds 

meer medicijnen nodig zijn en dat kan niet altijd.”

Mijn blik verraadt ongetwijfeld, dat ik het niet goed begrijp, 

want hij gaat verder.

“Ik leg het aan ouders altijd zo uit. Op je zenuwuiteinden zit 

een sleutelgat en de medicijnen hebben de sleutel om de 

ingang te openen en zo hun werk te doen. Maar op den 

duur gaan die sleutelgaten dichtzitten en werkt het medi-

cijn niet meer. Je moet dan even stoppen om de sleutelga-

ten weer schoon te maken. Maar bij mensen op uw leeftijd 

– hij zit even in zijn rol van arts, want hij spreekt me plots 

Augmentatie in Jip en Janneke taal

met u aan – kan dat een paar maanden duren, bij baby’s is 

een dag genoeg.”

“Dat zal geen leuke dag voor ze zijn?” zeg ik.

“Inderdaad, ze hebben dan alle symptomen van hun ziekte 

en erger nog. De ouders hebben ook een zware dag.”

Cees Jongenelen

De term ‘augmentatie’ wordt gebruikt om de problemen aan 
te duiden die ontstaan als gevolg van behandeling van RLS 
met medicijnen. 

Het fenomeen ‘augmentatie’ houdt in dat er na een aanvanke-

lijke verbetering van de klachten een paradoxale verslechte-

ring optreedt bij gebruik (en ten gevolge) van dopaminerge 

medicatie. Augmentatie werd bij 73% van de RLS-patiënten 

gezien die levodopa gebruikten en bij 50% was dit een reden 

om de levodopa te staken. Nadat meer en meer dopamine-

agonisten werden gebruikt, werd dit fenomeen ook bij deze 

medicijnen waargenomen. Augmentatie kenmerkt zich door 

een aanhoudende paradoxale verslechtering van de klachten 

bij een aanvankelijke verbetering op de dopaminerge medica-

tie. Klinische indicatoren van augmentatie zijn:

1)  dat de klachten eerder op de dag aanvangen dan ze aan-

vankelijk voor behandeling deden (2 tot 4 uur eerder); 

2)  de latentietijd tussen aanvang van rust en aanvang van 

RLS-klachten korter wordt; 

3)  de symptomen zich verder uitbreiden over het lichaam; 

4)  er een kortere duur van het medicatie-effect optreedt en/of 

5)  dat de klachten meer intens aanwezig zijn. 

Bij zeer ernstige augmentatie is het mogelijk dat beweging de 

klachten niet meer onderdrukt, het 24 uursritme volledig ver-

dwijnt en de klachten dan 24 uur per dag aanwezig zijn. 

Een recent bevolkingsonderzoek in de VS toonde aan dat 76% 

van alle patiënten die levodopa of dopamine-agonisten ge-

bruikten tekenen vertoonden van augmentatie. De jaarlijkse 

incidentie van augmentatie was 8%. Een goede vergelijking 

van de frequentie waarmee augmentatie bij de verschillende 

dopamine-agonisten optreedt, is niet te maken wegens gebrek 

aan vergelijkende studies hiernaar. Augmentatie lijkt het 

meest voor te komen bij levodopa. Verder lijkt bij de langwer-

kende dopamine-agonist rotigotine de frequentie van aug-

mentatie (13%) lager dan bij de andere, korter werkende do-

pamine-agonisten (tot 24%). Er wordt verondersteld dat aug-

mentatie het gevolg is van een wanverhouding tussen Dopa-

mine 1 – en Dopamine 2 receptoren (respectievelijk D1r en 

D2r: D1r>>D2r). Om de augmentatie te herstellen is het dan 

ook zaak om deze balans te herstellen door tijdelijk geen do-

paminerge medicatie te gebruiken. Augmentatie is een heel 

lastige situatie voor de patiënt en de behandeling is een uit-

daging voor zowel de patiënt als de behandelaar om het te 

verhelpen. Daarom is het aller belangrijkste om augmentatie 

trachten te voorkomen door  dopaminerge belasting voor een 

patiënt zo laag mogelijk te houden en indien mogelijk de  be-

handeling initieel te starten met een alfa2delta-ligant. 

Indien augmentatie toch optreedt zijn er verschillende advie-

zen. Tijdelijke oplossingen zijn om de dosering te splitsen en 

te spreiden over de dag (gezien de klachten eerder optreden), 

de dosis te verhogen (gezien meer intensiteit van de klachten) 

en te switchen van een kort naar een langer werkende dopa-

mine agonist (gezien langere duur en vervroegen van de RLS 

klachten). Echter gezien augmentatie een bijwerking is van de 

dopamine agonisten zullen al deze interventies enkel een tij-

delijke oplossing zijn. Uiteindelijk is het van belang de dopa-

minerge medicatie geheel te staken. Het advies is om de dosis 

langzaam af te bouwen en met een ander RLS medicijn te 

overbruggen als een alfa2delta-ligand of een opiaat. De hypo-

these is dat de augmentatie omkeerbaar is als men lang ge-

noeg een zogenoemde ‘dopamine-drug-holiday’ inbouwt 

waarbij een richtlijn van 2-3 maanden nagestreefd kan wor-

den. 

Vragen:
Vraag:    Zijn er medicijnen voor RLS die geen aug-

mentatie veroorzaken?

Antwoord:   ja alfa2delta-liganten en opiaten. Alles wat 

“evidenced based” RLS verhelpt behalve de 

dopaminergica 

Vraag:    Kan ik van medicatie veranderen om een 

drug holiday te voorkomen?

Antwoord:   Ja. Ook dan is het advies te starten met 

preventieve maatregelen: dan wel geen dan 

wel zo laag mogelijke dosering; indien mo-

gelijk,  en let op contra indicaties 

Vraag:    Waarom wordt een drug holiday eigenlijk 

precies gedaan? 

Antwoord:   De huidige hypothese is dat dit de balans 

tussen de d1 en d2 dopamine receptoren in 

onze hersenen herstelt.

Vraag:  Wat gebeurt er als ik het niet doe?

Antwoord  Het risico op augmentatie neemt toe bij 

duur en dosering (geschat wordt dat dit 

met 8% per jaar toeneemt, tot na 10 jaar 

een plateau wordt bereikt).

Vraag:    Hoe kan ik weten of en wanneer een drug 

holiday nodig is?

Antwoord:  Als er een verdenking van augmentatie is 

(vervroegde klachten / intensere klachten / 

spreiding klachten over de dag); En als dit 

niet veroorzaakt kan zijn door iets anders, 

bijvoorbeeld ander gedrag, niet meer kun-

nen lopen gezien gebroken been of zo,  me-

dicatie of een metabole oorzaak.

Augmentatie en drug holiday

A
•  Een toename van de RLS-symptomen gedurende 5 van de 7 

dagen in de week voorafgaand aan de diagnose. 

•  De toename van de ernst van de RLS-klachten is niet het ge-

volg van andere factoren, zoals verandering van de medi-

sche status (nieuw optredend ijzertekort of bloedarmoede) 

of medicijnen die RLS kunnen verergeren. 

•  Er moet aanvankelijk – nadat met de medicatie is begonnen 

– verbetering van de RLS-klachten zijn opgetreden.

B 

Aanhoudend (hoewel niet direct) paradoxale reactie op de be-

handeling.

C 

Vroeger begin van de symptomen

• minstens 4 uur eerder op de dag; of

• vroeger begin (2-4 uur) van de volgende facetten:

- latente rust;

- andere ledematen;

- grotere intensiteit van de symptomen (of PLMS/PLMW);

- korter effect van het medicijn.

De diagnose kan gesteld worden als aan A+B, A+C of A+B+C 

wordt voldaan.

Augmentatie - Samenvatting

Kenmerken van augmentatie bij RLS
• De symptomen treden eerder op de dag op.
• De symptomen zijn erger dan voor de behandeling werd gestart.
• In rustsituaties treden de symptomen eerder op.
•  De symptomen komen ook voor in andere lichaamsdelen (bijvoorbeeld: eerst alleen de benen, nu 

ook de armen).
• De medicijnen werken minder goed: het duurt langer voordat men merkt dat ze iets doen.

Door dr Roselyne Rijsman
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Periodieke Beenbewegingen overdag 
en tijdens de slaap
PLM (Periodic Limb Movements)  staat voor de onwillekeu-
rige, oncontroleerbare en zich herhalende schopbewegingen 
die meestal ’s nachts tijdens lichte slaap optreden (PLMS – 
PLM during Sleep), maar ook overdag kunnen optreden 
(PLMW – PLM during Wakefulness). 80% van de mensen 
met RLS heeft last van deze bewegingen. 

De periodieke beenbeweging kan een typisch patroon heb-

ben: de grote teen wordt opgetrokken, de voet volgt, en soms 

ook een buiging in de knie en de heup. Het aanspanningspa-

troon van de verschillende spiergroepen in het been kunnen 

echter ook meer willekeurig zijn. De bewegingen die speci-

fiek gemeten worden aan de scheenbeenspier duren zo’n 0,5-

10 seconden en treden elke 20-40 seconden op, soms meer, 

soms minder (5-90 seconden). De bewegingen kunnen in één 

of in twee benen voorkomen, tegelijk of afwisselend.

PLM treedt net als RLS op in een bepaalde dagritmiek: een 

toename ’s avonds en ’s nachts en afname ’s morgens. De be-

wegingen treden vooral op als de patiënt in de lichte slaap 

meestal in de eerste helft van de nacht. Daar PLM patiënten 

zich vaak niet bewust zijn van hun kwaal en zich bij de 

klachten van hun bedpartner,  degene die vaak het meest last 

heeft van de PLM, niets kunnen voorstellen,  is het voor de 

patiënten zelf raadzaam om een slaaponderzoek te doen, 

waarbij via een z.g. oppervlakte elektromyogram  (EMG, re-

gistratie van de spieractiviteit) op beide scheenbeen spieren  

en een elektroencephalogram (EEG, registratie van de her-

senactiviteit) de hoeveelheid PLMs, en of die tot een wek-

prikkel leidt, te meten.

PLMS komt het meest voor als iemand slaapt. Maar ook als 

iemand ’s avonds rustig zit, als iemand probeert in slaap te 

komen, komt PLM voor. Dan wordt dit PLMW (PLM gedu-

rende waak) genoemd.

PLMS kan dus onderscheiden worden in verstorend voor de 

bedpartner en als verstorend voor de persoon zelf. 

PLMS zijn echter niet specifiek voor RLS patiënten. Ze kun-

nen ook optreden in de nacht zonder dat de patiënten klagen 

over de bewegingsdrang en onaangename sensaties overdag 

die zo kenmerkend zijn voor RLS patiënten. Deze PLMS kun-

nen optreden bij gezonde oudere patiënten zonder dat ze in-

vloed hebben op de kwaliteit van de slaap. De PLMS kunnen 

ook voorkomen bij andere slaapstoornissen als narcolepsie 

en het slaap apneu syndroom. 

Echter als de PLMS veelvuldig voorkomen, bij metingen in 

een slaapkliniek een duidelijk negatief gevolg blijken te heb-

ben op de slaapkwaliteit, mensen klagen over vermoeidheid 

en slaperigheid overdag zonder dat een andere verklaring 

gevonden wordt, kan de diagnose PLMD (Periodic Limb 

Movement Disorder) worden gesteld. 

Mensen met PLMD hebben dus behoudens de PLMS niet de 

andere klachten die passen bij RLS.  In wezen zijn het dus 

twee verschillende aandoeningen. Maar er zijn wel overeen-

komsten. Behalve het feit dat PLM zo veel in combinatie met 

RLS voorkomt wordt ook gedacht dat het  wordt veroorzaakt 

door hetzelfde mechanisme. De gebruikte therapieën voor 

RLS werken ook heel goed voor PLMD. 

De afkorting PLMD wordt gebruikt als de gevolgen overdag 

zo ingrijpend zijn dat een Slaap en Waakstoornis ontstaat. 

Sommige slaapspecialisten vinden dat dit vaak voorkomt en 

dat behandeling geboden is, maar over het algemeen is dit 

nog een wat controversiële zaak. Men vindt dat er niet vol-

doende bewijs is dat de periodieke beenbewegingen – hoe 

vaak ook – een echte ziekte zijn. Wel is er onder slaapspeci-

alisten overeenstemming over het feit dat slechts enkele be-

wegingen per nacht de slaap niet zodanig verstoren dat the-

rapie nodig is.

Iedereen trekt of schopt wel eens met de benen; om van 

PLMD te kunnen spreken moeten de bewegingen meer dan 

vijf keer per uur (kinderen) of 15 keer per uur (volwassenen) 

voorkomen.  En er moet sprake zijn van vermoeidheid en sla-

perigheid overdag.  Ook kan iemand die een slaaponderzoek 

ondergaat aantoonbaar PLMS hebben, terwijl hij/zij dat zelf 

niet had gemerkt maar wel klachten overdag heeft van moe-

heid of slaperigheid zonder dat er een andere verklaring is 

voor het slechte slapen en/of moeheid of slaperigheid over-

dag. De meest extreme voorbeelden zijn die van de bedpart-

ner die hard geschopt wordt, of van de persoon met PLMD 

die een teen breekt!

PLMS is iets heel anders dan de onverwachte schokken die 

veel mensen ervaren net voor zij in slaap vallen. Dat zijn 

spiertrekkingen tijdens de overgang van waken naar slapen. 

Men beschrijft dit vaak als elektrische schokken, of een ge-

voel naar beneden te vallen. Deze symptomen worden vaak 

verward met de schokkende bewegingen van PLMS. Het ver-

schil is dat de PLMS vele malen per nacht optreden.

De Nachtwacht - ervaringen delen
In de vorige Nachtwacht hebben we de stand van zaken 
rondom communicatie met u gedeeld. We vertelden over de 
activiteiten op Facebook en LinkedIn als vervolgstap. Op 
deze berichtgeving hebben we een aantal reacties ontvan-
gen. Vragen als: “Wat gebeurt er dan met de Nachtwacht?” 
en “Hoe gaan jullie oudere mensen op de hoogte brengen?” 
zijn vragen die leven bij een aantal leden. Daarom delen we 
in dit artikel onze visie hierop met u.

De Nachtwacht blijft  

De Nachtwacht blijft bestaan! Er is ook geen sprake van ge-

weest om het tijdschrift niet meer te maken. Wat we bij de 

start van de coronacrisis wél hebben besloten, is om social 

media in te zetten ter vervanging van het forum op onze 

website. De reden hiervan is dat we willen dat onze website 

een objectief informatiemedium blijft. Social media zetten we 

in om leden de mogelijkheid te bieden met elkaar te commu-

niceren en ervaringen te delen. Maar het is dus absoluut 

géén vervanger van alle andere activiteiten, op het forum na.

Ervaringen van volgers
Uiteraard blijven we kritisch kijken naar het gebruik van so-

cial media en of dit ook een gewenst platform is voor onze 

leden. We publiceren hier eens per week informatie met be-

trekking tot RLS. Zo zijn al diverse onderwerpen behandeld: 

warmte en kou en het gevolg hiervan op RLS-klachten, RLS 

in de familie en bij kinderen, RLS tijdens de zwangerschap, 

de invloed van voeding etcetera. Tot nu toe geven diverse 

leden aan dit prettig te vinden. Enkele reacties zijn: “Ik zie 

deze FB pagina als een enorme ondersteuning: persoonlijke er-

varingen van lotgenoten en informatieverstrekking vanuit de 

wetenschap door jullie. Heel fijn!” en “Heel fijn trouwens dat 

jullie vaak met korte artikeltjes op Facebook komen, ondanks 

de weinige reacties wat het oplevert. Ga zo door!”

Communicatie met ouderen
Nogmaals, de Nachtwacht blijft en dat betekent dat we infor-

matie over nieuwe onderzoeken en alle andere zaken via het 

tijdschrift blijven delen. De bijeenkomsten die we altijd orga-

niseerden, konden de afgelopen anderhalf jaar door de coron-

acrisis niet plaatsvinden. Daar kwamen ook oudere leden 

naartoe, hoewel de opkomst steeds minder werd. We hebben 

onderzocht of social media gebruik ook voor ouderen interes-

sant kan zijn. Uit een onderzoek van het CBS (2020) blijkt dat 

39% van de 65- tot 75-jarigen in 2019 gebruik maakte van so-

cial media. Ook 17% van de 75-plussers deed dat. 5 jaar eerder 

was dit nog 23% en 6%. Als we kijken naar onze eigen social 

media kanalen, dan is 21% van onze volgers 65 jaar of ouder.

Kijkend naar de cijfers is er óók bij ouderen behoefte aan so-

cial media gebruik. Heeft u nog geen Facebook en wil u hier 

wel gebruik van maken en ons volgen? U kunt ons vinden via 

@StichtingRestlessLegs.nl. Bent u niet van plan om social 

media te gaan gebruiken? Ook dan is dat geen probleem. U 

kunt met vragen over RLS altijd terecht bij een ervaringsdes-

kundige van de Stichting RLS via 0900- 7574636 of 

ervaringsdeskundige@ stichting-restless-legs.nl. Ook zijn de 

eerder benoemde onderwerpen te vinden op onze website. 

Daar delen wij regelmatig artikelen over RLS. U kunt ze vin-

den via: https://www.stichting-restless-legs.nl/blog/.

Persoonlijke verhalen
Het laatste wat ons opvalt, is dat onze leden het prettig vin-

den om persoonlijke verhalen te lezen. Enkele voorbeelden 

zijn het verhaal van Lucy Hoekstra, waarin zij vertelt over 

haar diagnosestelling (zie: https://restlesslegssyndrome.

sleep-disorders.net/living/healthcare-team-diagnosis?fbclid=I

wAR0A5MIhweQkxfMo9zGcB1eizGfgfdoRXjixFsFlmke_mNag-

tNgY7BuZkgI). En het verhaal van Cees Jongenelen over zijn 

ervaringen met Drug Holidays, die verscheen in de meest re-

cente Nachtwacht. Het voordeel van onze Stichting is dat we, 

ook zónder bijeenkomsten, verhalen met elkaar kunnen 

delen, elkaar kunnen helpen en steun te bieden. Heeft u een 

persoonlijk verhaal en wil u die delen met andere lotgeno-

ten? Mail ons dan via ervaringsdeskundige@ stichting-

restless-legs.nl. Wij kunnen uw verhaal dan opnemen in de 

vlgende Nachtwacht of in een artikel op onze website. 

Bestuur Stichting RLS

Bronnen
CBS, (2020, 20 januari). Steeds meer ouderen maken gebruik 

van sociale media. Geraadpleegd op 2 juli 2021, van https://

www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/04/steeds-meer-ouderen-ma-

ken-gebruik-van-sociale-media.

Facebookvolgers Stichting RLS naar geslacht en leeftijd.
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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)

In Memoriam
Op 2 juni j.l., overleed Wilna van Grinsven - Hanenberg (66). 

Wilna had gemeend een oproep te moeten doen aan haar familie, vrienden en kennissen voor de Stichting RLS. Zij 

heeft in haar te korte leven heel veel hinder ondervonden van rusteloze benen en kon het werk en de inzet van de 

Stichting RLS zeer waarderen. Zij is jarenlang lid / donateur geweest. Op Wilna’s begrafenis stond in de aula een 

collectebus t.b.v. het werk van de Stichting RLS.

Van Wilna’s man ontvingen wij een bedrag van maar liefst €385 euro.

Wij zijn Wilna’s man, Harrie van Grinsven, zeer erkentelijk voor het doorgeven van deze mooie bijdrage aan ons 

werk, en we zullen er namens Wilna voor zorgdragen dat het geld via ons werk ten goede zal komen aan al die 

patiënten die lijden aan de ziekte RLS.

De Stichting Restless Legs is lid van de vereniging Ieder(in). 

Omdat sommige zorgverzekeraars extra eisen stellen aan pati-

entenverenigingen waarvan de leden hun contributie via de 

aanvullende zorgverzekering vergoed willen krijgen melden 

wij u dit. 

 

Sommige zorgverzekeraars vragen een bewijs dat de betref-

fende patiëntenvereniging aangesloten is bij Ieder(in). Andere 

zorgverzekeraars willen dat de patiëntenvereniging het lid-

maatschap van Ieder(in) zichtbaar maakt op hun website. 

De Stichting RLS zal dat laatste binnenkort doen.

Op de site van de Patiëntenfederatie Nederland (www.patiën-

tenfederatie.nl) vind u uitgebreide informatie over wie wat en 

hoe vergoedt.

Uw lidmaatschap vergoed?
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De Nachtwacht
Stichting Restless Legs2

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.

De Nachtwacht

22e jaargang, Juli 2021
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