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Redactioneel

Een vol nummer van De Nachtwacht ligt voor u. Er is op het gebied van nieuwe ont-

wikkelingen in het RLS onderzoek, iets wat ons allen zeer aan het hart gaat, niet 

heel veel te melden. Wij blijven het in de gaten houden en zodra er nieuws is hoort 

u dat uiteraard.

Wel nieuws is dat er in Nederland op 30 september een nieuw initiatief is gestart. 

In Den Haag werd het programma Hoofdzaken gestart (www.hoofdzaken.net).  

In aanwezigheid van Koningin Máxima en de fine fleur van de Nederlandse weten-

schap, beleidsmakers, én patiënten-vertegenwoordigers, werd een manifest gepre-

senteerd dat oproept tot het opzetten van een nationaal kennis- en innovatiepro-

gramma voor hersen- en/of psychische gezondheid. Hetgeen betekent dat Nederland 

een gestructureerd plan gaat maken voor de preventie, bestrijding, diagnose en be-

handeling van alle hersenziektes, psychiatrisch, psychologisch, neurologisch. Dit is 

heel belangrijk, ook voor RLS. Er komt veel aandacht voor de hersenen en er komen 

gelden beschikbaar voor meer onderzoek. Uiteraard zal RLS in het rijtje neurologi-

sche ziektes moeten worden opgenomen. Een nieuwe taak voor de Stichting Restless 

Legs.

Ook in dit nummer enkele bestuurswijzigingen. Na vele jaren heb ik, als gevolg van 

recente ontwikkelingen, besloten om het voorzitterschap van de Stichting op me te 

nemen.  Ik zal dat doen met actieve ondersteuning van ons gehele bestuur. Ik ver-

heug mij er op dat wij als Stichting RLS u in de komende jaren kunnen blijven voor-

zien van de informatie over RLS die u nodig heeft, en dat wij actief de kennis van en 

het bewustzijn over RLS verder zullen kunnen uitbreiden.

Joke Jaarsma
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Bestuurswijzigingen 
Tot onze spijt moeten wij u laten weten dat Loes 

Hageman ons bestuur per 1 september j.l. heeft verlaten. 

Loes is eerder dit jaar in het buitenland gaan wonen. 

Haar leven daar blijkt moeilijk te combineren met het 

voorzitterschap van onze patiëntenvereniging. 

Wij betreuren maar respecteren Loes’ besluit, danken 

Loes ten zeerste voor haar inspanningen in de afgelopen 

jaren, en wensen haar veel geluk in haar nieuwe 

bestaan. Het zittende bestuur neemt vooralsnog de taken 

waar. Joke Jaarsma zal de voorzittersfunctie op zich 

nemen.

-------------------

Op 1 mei j.l. is Hansje Vlam toegetreden tot ons bestuur. 

Hansje is al vele jaren lid van de Stichting Restless Legs.  

Zij zal zich in eerste instantie gaan bezig houden met de 

webmail, met communicatie met onze leden, en met 

diverse organisatorische zaken die haar aandacht 

behoeven.

Hansje volgt Marjan Beijer op, die eerder dit jaar om 

persoonlijke redenen ons bestuur verliet.

------------------------

Tevens tot ons bestuur toegetreden is Lucy Hoekstra, 

u herinnert zich haar misschien van de epische wandel-

tocht die zij in 2019 een maand lang maakte om RLS 

onder de aandacht te brengen. 

Lucy zal zich met communicatie, website en wat zich 

zoal voordoet bezighouden.

Steeds meer gaat communicatie elektronisch. Ook bij De 
Stichting Restless Legs. Wij schreven u in de laatste Nacht-
wacht dat ons kwartaalblad zeker ook in de traditionele – 
papieren - vorm zal voortbestaan. We krijgen echter steeds 
meer vragen over een digitale versie. Over de beste manier 
om dat te realiseren zijn wij binnen het bestuur in gesprek.

Oproep
Maar naast de Nachtwacht zijn er andere activiteiten die wij 

ook met u via digitale media willen delen. Een elektronische 

nieuwsbrief, Webinars, enz. Wij hebben van een groot deel 

van onze leden nog geen emailadres. Daarom bij deze een op-

roep: Wilt u ook digitaal met ons in contact blijven, stuur dan 

uw emailadres naar: vlam@kpnplanet.nl. 

In toenemende mate wordt wat er in Brussel gebeurt van 
belang voor alle EU lidstaten. Dat hebben wij natuurlijk tij-
dens de COVID-19 pandemie ondervonden. Maar u, als 
Nachtwacht lezer, zal het ook opgevallen zijn dat de Stich-
ting RLS de ontwikkelingen op internationaal en in het bij-
zonder Europees gebied nauwgezet volgt – daar waar het de 
hersenen, direct en indirect, betreft – zeker. 

In 2022 zullen er een aantal Europese campagnes en ontwik-

kelingen plaatsvinden waar wij bij betrokken zijn, en daarom 

in dit nummer alle zaken die spelen en waarbij wij een rol 

spelen als patiënt-vertegenwoordigende organisatie, voor u op 

een rijtje. Met daarbij wat dat voor RLS kan of zal betekenen.

Er zijn een aantal organisaties waarvan wij lid zijn, ofwel 

waarbij wij direct betrokken zijn. Dat zijn:

EARLS    The European Alliance of Restless Leg Syndrome

EURLSSG The European RLS Study Group

EAN    The European Academy of Neurology

EFNA    The European Federation of Neurological Associations

EBC    The European Brain Council

Ons internationale werk; Wordt de 
stem van de RLS patiënt gehoord? 
Door Joke Jaarsma

EMA  European Medicines Agency

Daarnaast zijn er contacten met niet-Europese organisaties, 

zoals onder meer de Amerikaanse RLS patiënten-groep,  

IRLSSG (International RLS Study Group), WFN (World Federa-

tion of Neurology), WHO (World Health Organisation). Ook be-

langrijk zijn de contacten met beleidsmakers (De Europese 

Commissie en het Europees Parlement), en de farmaceutische 

industrie.  Wat betreft dat laatste is het belangrijk te bena-

drukken dat alle genoemde organisaties volstrekt onafhanke-

lijk van de industrie opereren.

EARLS
www.earls.eu

Een selectie van De Europese RLS vertegenwoordigers bijeen in  

München, december 2019. Vlnr: Soren Berg (Zweden), Waltraud 

Duven (Oostenrijk), Daragh Bogan (Ierland), Mirose Gard 

(Frankrijk), Loes Hageman (Nederland), Lilo Habersack, 

(Duitsland), Joke Jaarsma (Nederland) en Katharina Glanz 

(Duitsland). 

European Alliance for RLS. EARLS is de organisatie waarin de 

RLS patiëntenorganisaties van een aantal Europese landen 

vertegenwoordigd zijn en samenwerken: Nederland, Duits-

land, Frankrijk, Engeland, Ierland, Zweden, Noorwegen, Fin-

land, Spanje. De afgevaardigden van EARLS komen regelma-

tig, meestal om praktische redenen via Zoom, samen en be-

spreken nationale plannen die ook voor andere landen van 

belang of interessant zijn, én internationale plannen. Op die 

manier kunnen wij van elkaar leren en plannen op elkaar af-

stemmen. Ook zijn wij daarmee in staat om studies en enquê-

tes in de EARLS landen te doen, waardoor de stem van de pa-

tiënt duidelijk krachtiger wordt omdat we dan met zovelen 

zijn.  De laatste enquête die EARLS deed inventariseerde de 

antwoorden van meer dan 4.000 RLS patiënten en geeft daar-

door een goed beeld van wat er bij Europese patiënten leeft. 

Een volgend project is te onderzoeken wat de vragen zijn, de 

brandende vragen, waarmee RLS patiënten in Europa leven, 

en waar de wetenschap weinig of geen antwoord heeft gege-

ven. Deze enquête zal binnenkort ook in Nederland worden 

gedaan. Het EARLS bestuur zal de antwoorden uitwerken. In 

December a.s. zal het jaarlijks congres van de EURLSSG 

plaats vinden, ook wij zullen daar zijn, en de uitkomsten van 

de brandende vragen studie zullen daar gepresenteerd wor-

den. Het bestuur van de EURLSSG heeft EARLS al een spreek-

tijd toegekend in het programma. Uiteraard wordt hierover 

ook weer in een volgende Nachtwacht bericht.

EURLSSG
www.eurlssg.org

The European RLS Study Group is de groep wetenschappers 

uit heel Europa die jaarlijks bij elkaar komt om recent onder-

zoek te presenteren, toe te lichten en samen te bespreken. Als 

patiënten-vertegenwoordigers zijn wij daar ook aanwezig, en 

sinds de oprichting van EARLS in 2009 zijn wij een gewaar-

deerde en gerespecteerde deelnemer. Over deze jaarlijkse bij-

eenkomst rapporteren wij altijd in de Nachtwacht. Voor ons 

als deelnemers, en dus voor u als lezer, is het van belang te 

weten wat er speelt, wat het nieuwe onderzoek behelst, te 

weten wie de leidende onderzoekers zijn, de RLS neurologen 

uit eigen land te leren kennen. Deelname stelt onze aanwezig-

heid daar in staat onze stem te laten horen en onze achterban 

te informeren. Zoals hierboven gezegd, zal EARLS in decem-

ber wederom een presentatie over de brandende vragen van 

patiënten doen.

EAN
www.ean.org

De Europese Academie voor Neurologie is de wetenschappe-

lijke organisatie waarin alle Europese neurologen via de nati-

onale neurologie-verenigingen zijn georganiseerd. EAN heeft 

dus vele duizenden leden. EAN heeft al langer een pro-

gramma waarin patiënten wordt gevraagd deel te nemen en 

hun stem te laten horen.  Zo bestaan er binnen de EAN de zo-

genaamde scientific panels over diverse onderwerpen binnen 

de neurologie. De Stichting RLS is via EARLS vertegenwoor-

digd binnen het Sleep panel en het Movement disorders 

panel. Ook zijn wij vertegenwoordigd in de groep die zich 

bezig houdt met het schrijven van Europese richtlijnen voor 

de behandeling van RLS. Uw stem wordt daar dus ook ge-

hoord. Deze richtlijnen worden door neurologen door heel 

Europa gebruikt. Tijdens het jaarlijkse EAN congres wordt al-

tijd een vergadering gehouden tussen het EAN en het EFNA 

bestuur (zie hieronder) waar activiteiten worden geëvalueerd 

en nieuwe plannen besproken. 

Belangrijk onderdeel van de samenwerking met de EAN is na-

tuurlijk dat wij ook daar de vooraanstaande Europese weten-

schappers die zich met RLS bezig houden kunnen ontmoeten 

en onze stem laten horen.

EFNA
www.efna.net

European Federation of Neurological Associations. EFNA is de 

koepelorganisatie van Europese Neurologische patiëntenorga-

nisaties. Op dit moment zijn er 19 ziekte-specifieke Europese 

patiëntengroepen lid van EFNA.  De leden vertegenwoordigen 

de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose, Epilepsie, Ataxie, 

Hoofdpijn, Ziekte van Huntington, Dystonie, Ziekte van Char-

cot Marie Tooth, ADHD, Spierdystrofie, Neuropathie, ME, 

Polio, Myasthenia Gravis, Hersentumoren, Pijn, Netvliesziek-

tes, Herseninfarct en natuurlijk Restless Legs Syndroom.

EFNA’s missie is het werk van al deze groepen te vertegen-

woordigen op allerlei niveaus en aldus het patiënten-werk 

binnen de neurologie sterker te maken. U vindt veel informa-

tie over EFNA op www.efna.net. EFNA ziet de samenwerking 
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IJzer bisglycinaat

Jaren kampte ik met zeer matige ijzer en ferritine 
waardes in mijn bloed. Voor een patiënt met heftige 
RLS een situatie die veel aandacht vraagt natuurlijk! 

Zowel van de huisarts als van mijn specialisten kreeg ik 

iedere keer weer Ferrofumaraat voorgeschreven, in de 

medische wereld is dit duidelijk het eerste keus medicijn bij 

bloedarmoede en je krijgt het alleen op recept bij de 

apotheek. Mijn ijzerwaardes bleven bij aanhoudend slikken 

redelijk op peil maar mijn ferritine waardes wilde maar niet 

voldoende omhoog kruipen. Bovendien hadden deze 

ijzerpillen het vervelende effect dat ik voortdurend last had 

van verstoppingen (een bekende bijwerking). Een poos 

probeerde ik nog alle supplementen, zoals Vitamine C, A, B, D, 

erbij te slikken, omdat dit zou helpen het ijzer beter in het 

lichaam te laten opnemen. Maar helaas. Vreemd en niet te 

verklaren vonden ook mijn behandelaren.

Tot ik een artikel onder ogen kreeg waarin het volgende werd 

verkondigd:

“Suppletie vindt bij voorkeur plaats met ijzerbisglycinaat, 

omdat deze verbinding een hoge biologische beschikbaarheid 

heeft en mild is voor maag en darmen.”

Op internet zocht ik verder en vond veel meer aanwijzingen 

dat dit ijzerpreparaat beter wordt opgenomen door het 

lichaam.

Ik heb de Ferrofumaraat meteen laten staan, stukken beter 

voor mijn darmen, en heb IJzer Bisglycinaat 20 gr bij een 

“vitamine-winkel” gekocht, je kunt het gewoon zonder recept 

kopen. Het is gelukkig niet heel prijzig, voor minder dan €10 

heb je een voorraad voor 2-3 maanden. 

Toen ik na enkele weken slikken weer mijn bloed liet prikken, 

was mijn ferritinewaarde hoger dan ooit tevoren en is deze 

sindsdien nooit meer een probleem.

als “Partnership for Progress”, en vertegenwoordigt haar 

leden bij beleidsmakers (EU, EC, Europees parlement), bij we-

tenschappelijke organisaties (EAN bijvoorbeeld maar ook vele 

andere, bij de farmaceutische industrie, bij opinieleiders), en 

natuurlijk met uiteindelijk doel het leven van mensen met een 

neurologische ziekte te verbeteren, EARLS is uiteraard lid van 

EFNA, en via EARLS de Stichting RLS.

Een groot project waar EFNA op dit moment aan werkt is One-

Neurology, een campagne waarbij EFNA nauw samenwerkt 

met de EAN, met als doel de neurologie een prioriteitsgebied 

binnen de internationale volksgezondheidsagenda’s te maken.

Wereldwijd is er veel gaande op het gebied van de hersenen. 

Al vele jaren was er kritiek op de zogenaamde prioriteiten die 

door de grote internationale organisaties, dwz de Verenigde 

Naties (World Health Assembly, WHA) en de Wereldgezond-

heidsorganisatie (WHO) voor de volksgezondheid waren ge-

formuleerd en waar daardoor de meeste aandacht – en finan-

ciering – naar toe gingen. Er waren al vele jaren vier priori-

teitsgebieden: Kanker, diabetes, hart- en vaatziektes en long-

ziektes. De hersenen, ons belangrijkste orgaan, kwamen op 

die agenda’s niet voor. Maar nu bekend is geworden dat neu-

rologische ziektes wereldwijd de eerste oorzaak zijn van lang-

durig chronisch lijden, en de tweede grootste oorzaak van 

overlijden, zijn de alarmbellen gaan rinkelen. Eind 2018 wer-

den geestelijke gezondheid én neurologie toegevoegd als 

vijfde prioriteitsgebied. De WHO volgde met het opstarten van 

speciale afdelingen voor deze gebieden (2019-20). En nu is er 

een resolutie in de maak die de neurologische ziektes als on-

derwerp heeft en die uiteindelijk eind van dit jaar tot het ac-

cepteren van een mondiaal actieplan zal leiden. Eenmaal de-

finitief geformuleerd, zal dit plan begin 2022 hopelijk door de 

WHA worden geaccepteerd en dan in gang gezet.

Het is heel belangrijk om te melden dat deze grote ontwikke-

lingen mede tot stand gekomen zijn door intensief lobbyen 

van EFNA, in eerste instantie bij WHO Europa en daarna bij 

WHO wereldwijd. 

Belangrijke ontwikkelingen, en vergist u zich niet, ook heel 

belangrijk voor RLS. Want als er meer aandacht voor en be-

grip van de neurologie komt, dan komen ook de zeldzame 

ziektes en de ziektes waar nog niet veel aandacht voor is (ge-

weest), zoals RLS, aan de orde. Dat gebeurt niet vanzelf en 

daarom is het zeer van belang dat uw RLS vertegenwoordi-

ging haar stem laat horen.

EBC
www.ebc.eu

Herinnert u zich dit plaatje nog?  Het is een van de meest in 

het oog springende resultaten van de grote socio-economische 

studie over RLS, die in 2017 door de European Brain Council 

(EBC) werd gedaan. In die studie kwam naar voren dat RLS 

na dementie de duurste ziekte is als gevolg van niet of late di-

agnose en behandeling.

De European Brain Council is een organisatie die wat breder 

werkt, namelijk neurologie en psychiatrie, ofwel het hele ge-

bied van de hersenen. Leden van de EBC zijn de wetenschap-

pelijke verenigingen voor neurologie, psychiatrie en funda-

menteel wetenschappelijk hersenonderzoek, vereniging voor 

neuropsychopharmacologie, industriepartners, nationale her-

senstichtingen uit een groot aantal Europese landen, én pati-

entenverenigingen voor neurologie (EFNA) en psychiatrie 

(GAMIAN).  Ook hier wordt de stem van de patiënt gehoord. 

Voorbeeld daarvan is de studie The Value of Treatment, 

waarin RLS in 2017 breed werd geanalyseerd, met veel be-

kendheid als gevolg (zie illustratie). In 2022 staat een soortge-

lijke studie over slaap op de agenda bij de EBC, RLS zal daar-

van deel uitmaken.

EMA
www.ema.eu

European Medicines Agency. Wij nemen deel aan de vergade-

ringen van de Patients and Consumers Working Party, een on-

derdeel van de EMA.

Maar er is meer
Dit is een kort overzicht van al het Europese Patiënten werk 

waarbij wij direct betrokken zijn. Maar naast alles hierboven 

genoemd, is er veel meer waar wij ons roeren: Het European 

Patients Forum, De Non-Communicable Disease Allliantie, de 

Europese Apothekers Associatie, De European Alliance for Ac-

cess to Safe Medicines, om er nog een paar te noemen.

 

En als nog een voorbeeld:  op deze foto tijdens een congres 

van de organisatie Societal Impact of Pain, waar ik naar voren 

kon brengen hoeveel RLS patiënten pijn ervaren, een belang-

rijke ingang voor RLS patiënten.

Hopelijk heeft u nu een idee van al dit werk gekregen. En be-

grijpt u dat al dit werk ook vrijwilligerswerk is, boven op het 

werk in Nederland. 

Denk er eens over na wat uw expertise is en wat u zou kunnen 

doen voor RLS?

Door Hansje Vlam

Nog voor het einde van dit jaar zullen wij de inhoud 
van al onze folders gaan herzien/updaten. Heeft u 
naar aanleiding van het gebruik van onze folders op-
merkingen, laat het ons weten (redactie @stichting-
restless-legs.nl)

Onze folders

Een update bij onze operatie-folder
Over één van die folders krijgen we regelmatig vragen. 
Daarom in deze Nachtwacht alvast een kleine aanvul-
ling op de operatiefolder.

Vooraf 
-  Bespreek met de anesthesioloog het probleem van 

verergering van de RLS symptomen als gevolg van 

antimisselijkheidsmedicatie, voor, gedurende of na de 

operatie. Bespreek welk middel u wel kunt nemen (Kytril, 

cetrizine)

-  Maak een lijst van uw medicijnen, 

hoeveel dagelijks, op welk tijdstip, of 

hoe lang voordat u de symptomen 

verwacht

-  Breng een extra hoeveelheid 

medicijnen mee, voor uw behandelaar 

én voor uw eigen voorraad

-  Dit is ook belangrijk voor het geval uw 
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Er bestaan veel natuurlijke slaapmiddelen. Maar welke wer-
ken nu het best en wat zegt de wetenschap erover?

1. Melatonine

Melatonine is het lichaamseigen hormoon dat het slaap-/

waakritme bepaalt. Een stijging van het hormoon aan het 

einde van de dag, zorgt ervoor dat we slaperig worden en ook 

daadwerkelijk goed in kunnen slapen. Het is wetenschappelijk 

bewezen dat melatonine supplementen helpen bij: slaappro-

blemen door onregelmatige werktijden, een jetlag en het ver-

traagd in slaap komen. De positieve werking bij andere vor-

men van slaapproblemen moet nog verder onderzocht wor-

den. Het is veilig om twee uur voor het slapen gaan, 1-3 milli-

gram melatonine te nemen. Onder de bijwerkingen vallen: 

hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid.

2. Lavendel

Lavendel verspreidt een heerlijke geur. Onderzoek heeft aan-

getoond dat het ruiken van deze geur zorgt voor een lagere 

hartslag, bloeddruk en lichaamstemperatuur. Dit zijn exact de 

condities die nodig zijn om natuurlijk in slaap te vallen. Door 

bijvoorbeeld een paar druppels essentiële olie op je kussen-

apotheek deze medicijnen niet in voorraad heeft

-  Maak eventueel ook een lijstje van voeding en/of medicijnen 

die uw RLS kunnen opwekken/verergeren

-  Eventueel ook voedsel/medicijn-allergie

-  Breng de naam van uw behandelend arts mee naar het 

ziekenhuis

De avond van te voren 
- Neem uw medicatie, tenzij de artsen anders adviseren

- Eet of drink niet na middernacht of zoals wordt besproken

Op de dag van de operatie 

-  Neem uw medicijnen met een klein slokje water en in 

overleg met de artsen

-  Waarschuw het operatieteam dat onderbreking van uw 

medicijn-schema (als gevolg van de narcose) kan leiden tot 

oncontroleerbare beenbewegingen. Wanneer dat gebeurt 

kan een opiaat, boven op de anesthesie, voor, tijdens of na 

de operatie worden toegediend.

-  Soms hebben patiënten na een ruggenprik meer last van 

RLS en PLMD.

Direct na de operatie
-  Waarschuw ook het team in de verkoeverzaal dat 

onderbreking van uw medicijn schema kan leiden tot 

oncontroleerbare bewegingen. Zij moeten voorbereidingen 

treffen om eventueel intraveneus een opiaat toe te kunnen 

dienen als u geen medicijnen kunt slikken. Zorg dat u niet 

wordt gehinderd in uw bewegingen (vastbinden).

-  Waarschuw het team hier ook dat 

antimisselijkheidsmiddelen uw RLS kunnen opwekken dan 

wel verergeren.

In het ziekenhuis
-  Geef uw lijst met voedsel en/of medicijnen die RLS 

opwekken/verergeren aan de artsen/verpleegkundigen

-  Tijdig innemen van uw medicatie is essentieel. Uw 

regelmatige schema moet zo snel mogelijk worden hervat, 

eventueel aangevuld met een opiaat voor eventuele 

plotselinge klachten.

-  In het geval u moet worden overgeplaatst naar een andere 

afdeling zorg er dan voor dat iedereen weet hoe belangrijk 

tijdige inname van uw medicijnen is

-  De RLS symptomen woorden soms na een operatie erger – 

door het stilliggen, gebrek aan slaap, of anderszins. In dat 

geval kan worden besloten uw gebruikelijke dosis tijdelijk te 

verhogen.

Wat te vermijden - alternatieven
-  Antimisselijkheidsmiddelen. Veilige alternatieven: Kytril, 

cetrizine

- Antipsychotica

- Atypische neuroleptica. Mogelijk veilig alternatief: Abilify

-  Antidepressiva. Veilige alternatieven: Trazodone, wellbutrin

- Antihistaminica. Veilige alternatieven: Allegra, Claritine

10 natuurlijke slaapmiddelen voor een 
betere nachtrust

sloop te verspreiden, kan je uitproberen of dit ook voor jou 

werkt.

3. Valeriaan

Valeriaankruid wordt al honderden jaren gebruikt als natuur-

lijk slaapmiddel. Ondanks dit lange gebruik, geeft de weten-

schap zowel een positief als negatief geluid. Sommige studies 

tonen aan dat het de slaap bevorderd, anderen spreken dit 

echter weer tegen. Het kruid zou de hersenen een bootst aan 

ontspanning geven. Om deze rustgevende werking wordt vale-

riaan vaak aangeraden. Het is belangrijk dat het kruid niet 

gebruikt wordt in combinatie met kunstmatige slaapmiddelen 

of alcohol. Valeriaan kan twee uur voor het slapengaan in pil 

vorm ingenomen worden, maar er kan ook thee gezet worden 

van de wortels van het kruid.  Gebruik in pilvorm tussen de 

300 en 600 milligram, voor de thee kan 2-3 gram aan ge-

kneusde wortel gebruikt worden.

4. CBD olie

CBD olie staat voor Cannabidiol olie; een van de niet psycho-

actieve stoffen uit cannabis. CBD olie zorgt er dus niet voor 

dat je ‘high’ wordt. Wel heeft deze olie een kalmerend effect, 

wat kan helpen bij slaapproblemen die voortkomen uit stress 

of angst. Uit verschillende individuele onderzoeksresultaten 

komt naar voren dat gebruikers zich binnen een maand min-

der angstig voelden en beter sliepen. Andere gebruikers van 

CBD olie rapporteren juist een averechts effect: zij werden 

juist actief van het middel. Onderzoek richt zich nu voorna-

melijk op de dosering, doordat sommige personen zich moe 

en misselijk voelen. Vooralsnog stellen wetenschappers voor 

om tussen de 25 en 175 milligram per dag in te nemen.

5. Californische klaproos

Deze klaproos is familie van de opiumpapaver, maar heeft wel 

wat andere eigenschappen. De Californische klaproos wordt 

in traditionele geneeskunde gebruikt voor haar kalmerende 

effecten. Wetenschappers hebben bewijs gevonden dat de 

bloem helpt voor het verhogen van GABA waardes. GABA is 

een van nature in het lichaam aanwezige chemische verbin-

ding en werkt rust-stimulerend voor de hersenen. Desondanks 

is er weinig onderzoek dat deze werking van de extracten van 

de bloem bevestigt. Het is veilig om dit natuurlijke slaapmid-

del voor een korte tijd te testen, gebruik dan niet meer dan 

600 milligram voor het slapen gaan.

6. Glycine

Glycine is een lichaamseigen eiwit, waarvan gezegd wordt dat 

het een grote impact op een goede slaap kan hebben. Dit 

komt omdat glycine zorgt voor een goede doorbloeding en 

daarnaast het verlagen van je lichaamstemperatuur. Dit zijn 

twee factoren die ervoor zorgen dat je je slaperig voelt. Het 

innemen van glycine wordt als veilig beschouwd, als de dose-

ring van ongeveer 3 gram aangehouden wordt.

7. Kamille

Kamille is een kruid waarvan vaak ‘slaaplekker-thee’ en an-

dere theeën van getrokken wordt. De werkende stoffen in de 

plant zouden werken op bepaalde delen van het brein, en 

daarmee voor een rustgevend gevoel zorgen. Dat men er beter 

van zal slapen, wordt voor alsnog niet wetenschappelijk on-

dersteunt. Wel ondersteunt onderzoek dat kamille daadwerke-

lijk kalmerend werkt. Om het effect van kamille zelf te onder-

zoeken, kan er een goede kop thee gezet worden voor het 

naar bed gaan, of tweemaal daags een supplement van 200-

270 milligram ingenomen worden.

8. 5-HTP

5-HTP staat voor 5-hydroxytryptofaan en wordt door het li-

chaam gebruikt om het gelukshormoon serotonine te maken. 

Het slaaphormoon melatonine wordt ook gemaakt van seroto-

nine. Als bouwsteen van het belangrijkste slaaphormoon, lijkt 

het wijs om 5-HTP supplementen te nemen bij slaapproble-

men. Het wetenschappelijke bewijs hiervoor is nog gering en 

daarnaast kan het negatieve gevolgen hebben voor andere 

stofjes die je hersenen nodig hebben en aanmaken om goed te 

functioneren. Het is raadzaam eerst een arts te raadplegen 

voor het in gebruik nemen van 5-HTP, of om direct melato-

nine in te nemen, in plaatst van deze indirecte bouwsteen.

9. Magnesium

Er bestaat een aangetoond verband tussen een gebrek aan 

magnesium en slaapproblemen. Magnesium is mineraal dat 

het lichaam gebruikt voor verschillende processen. Een laag 

gehalte aan magnesium kan slapeloosheid tot gevolg hebben. 

Naast dat magnesium supplementen deze waardes kunnen 

verhogen, en daarmee voor een langere en diepere nachtrust 

kan zorgen, heeft magnesium ook een positief effect op men-

sen met het restless legs syndroom. Magnesium kan overigens 

ook natuurlijk uit noten en bladgroente gehaald worden. Als 

slaapproblematiek voortkomt uit een magnesiumgebrek, dan 

wordt er voor vrouwen geadviseerd om dagelijks 310-320 mil-

ligram aan supplementen in te nemen. Let wel op voor de bij-

werkingen, deze bestaan onder andere uit misselijkheid en 

buikkrampen.

10. Zure kersensap

Zure kersen zijn een natuurlijke bron van melatonine; hét 

slaaphormoon. Verschillend onderzoek heeft aangetoond dat 

het drinken van zure kersensap ervoor zorgt dat melatonine 

waarden verhogen. Daarnaast gaven mensen die het een tijdje 

probeerden aan dat ze langer en dieper sliepen. Het is wel 

belangrijk om het sap van zure kersen te gebruiken, andere 

soorten kersen bevatten niet dezelfde werkzame stoffen. Om 

het maximale effect te bereiken, moet er één tot twee uur 

voor het slapen gaan een glas sap gedronken worden.
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De specifieke oorzaken van het restless legs syndroom zijn 
niet bekend. Een ziekte in de bloedvaten van de benen of in 
de zenuwen in de benen die de beenbewegingen beheersen 
werd ooit gedacht de oorzaak te kunnen zijn. Maar beide 
theorieën zijn verworpen.

RLS kan het gevolg zijn van afwijkingen in chemische stoffen 

in onze hersenen (neurotransmitters) die helpen bewegingen 

te reguleren, of van afwijkingen in het deel van ons centraal 

zenuwstelsel dat onwillekeurige bewegingen beheerst. Hier-

naar is nog steeds onderzoek gaande.

RLS kan soms veroorzaakt worden door een onderliggende 

ziekte (secondaire RLS). Maar toch is de oorzaak meestal niet 

helemaal duidelijk.

Welke ziektebeelden worden aan RLS 
gelinkt?
Er zijn veel ziektes en aandoeningen in verband gebracht met 

RLS. De twee meest voorkomende zijn ijzergebreksanemie 

(laag gehalte rode bloedlichaampjes), en perifere neuropathie 

(schade aan de zenuwen in de armen en benen, vaak veroor-

zaakt door iets anders, zoals bijvoorbeeld diabetes).

Andere aandoeningen die met RLS in verband worden ge-

bracht zijn:

- Ziekte van Parkinson

- Spataderen

- Bepaalde tumoren

- Fibromyalgie

- Schildklieraandoeningen

- Zwangerschap

- Vitamine gebrek en mineralen gebrek (Vit B12, magnesium)

-  Ernstige nierziektes en uremie (nierfalen waardoor giftig 

stoffen in het lichaam komen)

- Amyloïdose 

- Ziekte van Lyme

- Schade aan de zenuwen in het ruggenmerg

- Rheuma en Sjögren’s syndrome

- Bepaalde medicijnen of stoffen, zoals bijvoorbeeld

 o Alcohol

 o Cafeïne

 o Antiepileptica

 o Beta-blockers

 o Antipsychotica

 o Antihistaminica

 o Onttrekking van bepaalde geneesmiddelen.

RLS komt vaak in families voor. Mensen met de erfelijke vorm 

krijgen de ziekte vaak vroeger tijdens hun leven.

De rol van ijzer bij RLS
Een steeds terugkerende risicofactor voor RLS, tevens milieu-

gerelateerd, is ijzergebrek. Professor Nordlander* onderkende 

al vroeg de relatie tussen ijzergebrek en RLS en meldde dat 

behandeling van het ijzergebrek de RLS symptomen aanzien-

lijk, zo niet geheel, zou verbeteren.

Ondanks dit sterke verband tussen ijzergebrek en RLS blijkt 

maar 15% van de RLS patiënten een ijzergebrek te hebben 

(serum ferritine lager dan 50 mcg/l). Professor Nordlander re-

ageerde hierop met te stellen dat er mogelijk een ijzergebrek 

in de weefsels bestaat bij normaal serum ijzer.

Deze hypothese heeft onderzoekers er toe gebracht dit te on-

derzoeken: kan ons brein een laag ijzer hebben bij anderzijds 

normale serum ijzerwaarden.

Alle studies tot nu toe ondersteunen het concept van laag 

ijzer in het brein bij RLS patiënten, zelf als bloedonderzoek 

aantoont dat hun ijzerwaarden normaal zijn.  In hersenvocht, 

verkregen via lumbaalpunctie, is gezien dat de ferritine op-

slag bij RLS laag is, ondanks het feit dat bij de onderzochte 

patiënten normale ijzer- en ferritine-waarden waren geme-

ten.

MRI studies hebben in de z.g. substantia nigra, dat deel van 

de hersenen waar de dopamine-producerende cellen zitten, 

een verlaagde ijzerconcentratie aangetoond.

Ook bevindingen van een hersenbank, waar patiënten pos-

tuum hun hersenen kunnen doneren voor onderzoek, hebben 

daar aanzienlijk lagere ijzer en ijzeropslag aangetoond.

Algemeen kan daarom gezegd worden dat de studies het con-

cept van verstoorde ijzerregulatie in de hersenen van RLS pa-

tiënten ondersteunen, in het bijzonder in de dopamine produ-

cerende cellen.

Maar: ondanks een aanzienlijke hoeveelheid onderzoeken 

naar perifere ijzerregulatie, weten we nog heel weinig over 

hoe het ijzer door de bloed-hersen-barrière wordt geregu-

leerd, of door de verschillende cellen in de hersenen. Ook is 

er een relatief gebrek aan onderzoek naar de effecten van 

ijzergebrek en hoe een deel van ons brein een laag ijzer kan 

hebben terwijl de waarden in andere organen in ons lichaam 

normaal zijn.

*Nordlander N.B. (1954) Br J Phys Med., Jul;17(7):160-2 

De rol van de genen bij RLS
Begrijpen hoe de genen, onze erfelijkheidsdragers, ons leven 

kunnen beïnvloeden is heel ingewikkeld. Als één bepaald gen 

beschadigd is, kan dat allerlei ziektes tot gevolg hebben, bij-

voorbeeld hemofilie (bloederziekte).  Maar weer andere ziek-

tes, waaronder RLS, zijn het resultaat niet van één beschadigd 

gen maar van een interactie van diverse genen en onder spe-

cifieke voorwaarden.

Bijvoorbeeld, de meesten van ons worden geboren met een 

normaal hart, maar naarmate de tijd verstrijkt en externe fac-

RLS nader verklaard
(Vertalingen van een artikel in eMedicinehealth, juni 2021) 
en van stukken op www.hopkinsmedicine.org/neurology/
what-is-rls

toren een rol zijn gaan spelen (ouder worden, roken, hoge 

bloeddruk, diabetes, enz.) ontstaat een ziek of slecht hart.

RLS is ook in verband gebracht met externe factoren en 

genen. Belangrijke factor daarbij lijkt een laag ijzer te zijn, 

dat op ieder moment in een mensenleven kan ontstaan. Dat 

lage ijzer kan lang voordat RLS ontstaat al zijn opgelost, maar 

genetisch is dan al iets in gang gezet dat uiteindelijk tot RLS 

leidt. 

Een voorbeeld: er is een gen (BTBD9) dat in verband wordt 

gebracht met RLS.  Een verandering in dat gen wordt gezien 

bij 75% van patiënten met RLS maar ook bij 65% van patiën-

ten die nooit RLS hadden of hebben.  Studies hebben aange-

toond dat er ergens een interactie is tussen verschillende 

genen en de regulatie van ijzer.  En dus op een gegeven mo-

ment met het ontstaan van RLS.

Het gebruik van opiaten bij moeilijk te 
behandelen RLS
Gepubliceerd en hier vertaald uit Mayo Clinics Proceedings, 

2018, 93, 59-67

Van moeilijk te behandelen RLS is sprake als er geen reactie 

wordt gezien op de behandeling met dopamine agonisten of 

de alpha-2-delta liganden, of als sprake is van augmentatie of 

bijwerkingen. Met als gevolg een aanzienlijk verminderde 

kwaliteit van leven, ingrijpende slapeloosheid, en depressie. 

Behandeling met opiaten kan dan een uitkomst zijn. De meest 

voorgeschreven opiaten zijn oxycodon en methadon, maar ook 

tramadol, codeïne, morfine en hydroxycodone zijn een moge-

lijkheid. Medicijnen met verlengde afgifte worden voor de 

nacht aanbevolen, kort werkende medicijnen, indien nodig, 

gedurende de dag. De effectieve doseringen zijn aanzienlijk 

lager dan die welke voor pijnbestrijding worden gebruikt, en 

het risico op misbruik is relatief laag. 

Wel zal de arts voorzorgmaatregelen moeten nemen, zoals 

door een standaard vragenlijst, een contract met de patiënt, 

urine tests, en regelmatige controles op effectiviteit en bij-

werkingen.  

In het uitgebreide artikel, dat u in zijn geheel kunt vinden op 

https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2017.11.007  wordt uitgebreid 

beschreven wat de overwegingen zijn bij behandeling met 

opiaten, en wat de aanbevolen doseringen zijn. Deze stukken 

uit het artikel hebben wij hier voor u vertaald*.

Overwegingen bij het inzetten van opiaten bij moeilijk te 

behandelen RLS*

1.  Opiaten kunnen worden overwogen bij de behandeling van 

RLS wanneer deze niet goed reageert op de eerstelijns mid-

delen, wanneer er bijwerkingen optreden, of - in het geval 

van de dopamine agonisten - wanneer sprake is van aug-

mentatie.

2.  Belangrijk is factoren die eventueel voor het uitblijven van 

effect verantwoordelijk kunnen zijn uit te sluiten: laag ijzer, 

gebruik van medicatie die RLS kan verergeren, slaap-ap-

neu.

3.  Waar van toepassing kunnen andere middelen worden 

overwogen, bijvoorbeeld een combinatie van niet-opiaten, 

of - bij augmentatie - een tien-daagse afkick van de dopa-

mine voordat met een opiaat wordt gestart. Dit is niet voor 

alle patiënten mogelijk**.

4.  Voordat met een opiaat wordt gestart moet de patiënt wor-

den gescreend op het risico van misbruik en moet een 

urine test worden afgenomen.

5.  De patiënt moet goed worden geïnformeerd over wat te 

verwachten en de risico’s van opiaten.

6.  Patiënten wordt gevraagd een contract te tekenen met 

daarin de volgende punten:

 a.  Begrip van de bijwerkingen van opiaten en het risico van 

verslaving

 b.  De medicijnen moeten steeds door dezelfde arts worden 

voorgeschreven en bij dezelfde apotheek worden opge-

haald

 c.  Nieuwe doses worden niet gegeven als iemand de medi-

cijnen verliest

 d.  De voorgeschreven dosering mag nooit worden veran-

derd zonder overleg met de arts.

 e. Medicijnen mogen niet aan anderen worden gegeven.

7.  Regelmatige controles zijn nodig voor werking, bijwerking, 

en check op verslaving. 

8.  In beginsel kan een kort werkend middel worden voorge-

schreven, maar middelen met verlengde afgifte voor de 

nacht en waar nodig kort werkende middelen gedurende de 

dag hebben de voorkeur. 

9.  Behandeling beginnen met lage dosering, waar nodig opho-

gen, maar regelmatige en nauwkeurig controles zijn dan 

nodig.

10.   De keuze voor een middel hangt af van de arts, de indivi-

duele patiënt, en de kosten. De arts dient goed op de 

hoogte te zijn van de verschillen tussen middelen en de 

bijbehorende doseringen.

11.   Wanneer een patiënt een ander middel voorgeschreven 

krijgt dient met voorzichtig te zijn in verband met de 

sterkte van de middelen.

Noot red.: 

*De overwegingen in dit stuk zijn nadrukkelijk van toepassing 

op de Amerikaanse situatie

**Hier wordt de zg drug holiday bedoeld. Zoals in een vorige 

Nachtwacht beschreven is dit geen sinecure. 

Aanbevolen doseringen voor het gebruik 
van opiaten bij RLS
Medicijn Begin dagelijkse 

dosering
Meest effectieve 
dagelijkse doser-
ing

Tramadol* 50 mg (100 mg 
langwerkend)

100-200 mg

Codeïne 30 mg 60-180 mg

Morfine GO 7,5-15 mg 15-45 mg

Oxycodon* 5-10 mg 10-30 mg

Hydrocodone* 10-15 mg 20-45 mg

Methadon 2.5-5 mg 5-20 mg

*Kort of langwerkend. **GO (geleidelijke opname)
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Wat te doen als uw (huis)arts u niet 
serieus (genoeg) neemt?
RLS patiënten hebben vaak klachten die zelfs voor henzelf 
moeilijk onder woorden te brengen zijn. Bovendien hebben 
we vaak meer dan één klacht. Immers, we hebben de sen-
saties, maar ook het schoppen en trappelen in bed, en na-
tuurlijk de slaap die maar niet komt of die steeds maar 
weer onderbroken wordt. Nog afgezien van de intense ver-
moeidheid en soms somberheid die daarvan het gevolg zijn.

Met die klachten gaat u naar de dokter en soms stuurt die u 

door naar een specialist. Velen van u weten uit ervaring hoe 

moeilijk, pijnlijk, frustrerend, dat allemaal kan zijn.  

Hieronder het verhaal van één van onze lezers, die anoniem 

wil blijven, maar haar verhaal wel wil delen met u.

Ik werd niet serieus genomen
Zelfs anno 2021 – en daarom schrijf ik dit stukje – gebeurde 

het mij dat ik niet serieus werd genomen. Ik kwam met 

klachten, mijn medicijnen werken niet goed en ik heb iedere 

dag weer stevig last van mijn RLS. Mijn huisarts adviseerde 

mij dat ik maar moest leren er mee te leven, het was nu een-

maal zo. Nou dat ermee leven, daar weet ik alles van, maar 

hoe dat te doen is even een ander verhaal. Ik wilde naar een 

specialist; Was dat nou echt nodig? Na veel aandringen kreeg 

ik een verwijsbrief. 

Bij de specialist naar wie ik verwezen werd dacht ik in eerste 

instantie gehoor te krijgen. Maar toen bleek dat ik de gebrui-

kelijke medicijnen al had geslikt, zonder goed resultaat, en 

hij het duidelijk ook niet meer wist, kreeg ik de boodschap 

om veel strekoefeningen te doen, mijn dagelijkse dosering op 

te hogen, en als dat niet hielp was ik helaas uitbehandeld.

Ik vond dat erg gemakkelijk. Bovendien kreeg ik het gevoel 

dat de neuroloog in kwestie mij eigenlijk een wat hysterisch, 

of hypochondrisch, type vond.

Dus ben ik naar huis gegaan, boos, wat niet bevorderlijk is 

voor mijn RLS, en ik ben eens goed gaan nadenken waarom 

mij dit nou gebeurde. Doe ik dan iets fout in de communica-

tie? Hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik wél serieus geno-

men word. Als ik al weet dat je de pramipexol niet steeds 

maar moet verhogen, dan mag ik toch wel verwachten dat 

mijn arts dat ook weet? 

Ik ben toen begonnen met iedere dag mijn klachten op te 

schrijven. In een dagboekje, iedere dag heb ik opgeschreven 

wat ik voel en wanneer, hoe ik – of liever gezegd mijn lijf – 

reageert, wat ik deed op een gegeven moment, en zelfs wat ik 

had gegeten.  Ik dacht, op die manier kan ik laten zien hoe 

zeer mijn klachten mijn leven bepalen. Ik dacht ook dat hoe 

meer ik opschreef hoe groter de kans dat ik serieus zal wor-

den genomen.

Maar er gebeurde iets heel onverwachts. Stelt u zich voor, ik 

heb een gewoon enigszins druk leven. Maar al heel lang, 

zeker een jaar of vijf, heb ik de gewoonte aangenomen dat ik 

de avonden heel rustig doorbreng. Ik kijk wat televisie, ik 

lees wat, maar veel zit ik rustig op de bank.  En ja, ook wel 

een beetje onderuit gezakt. Ik lette zulke avonden eigenlijk 

niet heel bewust op mijn RLS. Ja, het was er, ik moest vooral 

niet vergeten mijn pil op tijd te nemen, anders was de RLS 

beer los. 

Maar nu ik heel bewust aan het observeren ben hoe mijn 

RLS is, realiseer ik me dat het eigenlijk veel erger is dan ik 

dacht. Die avonden op de bank zit ik alleen maar te wiebelen. 

Maar ik ben er zo aan gewend geraakt, dat ik er niet meer op 

let. En mijn omgeving ook niet. En als ik moet gaan lopen, 

nou ja, dat is nu eenmaal zo. Hetzelfde verhaal kan ik vertel-

len over de bedtijd. Ik probeer altijd om een uur of half 

twaalf naar bed te gaan. Tweede pil ingenomen, en dan be-

gint het gedonder weer. Ik lig vaak tot drie uur wakker omdat 

mijn benen mij ervan weerhouden in slaap te komen. Maar 

ik ben best wel moe. Ook dat is al jaren zo gegaan, en ik ben 

er aan gewend. Ik let er niet meer bewust op, alleen als ik 

soms echt vroeg op moet staan dan ervaar ik dat als een 

ramp. Nu ik dat alles aan het opschrijven ben is het eigenlijk 

een idiote situatie dat ik hiermee moet leven, eerlijk gezegd 

nu ik er bij stil sta begrijp is niet hoe ik steeds maar door 

heb kunnen gaan. Maar ja, het is niet anders. 

Is dat zo?

Toch is het vergrote bewustzijn van hoe erg mijn klachten 

uiteindelijk zijn denk ik belangrijk, want ik denk dat ik zo 

mijzelf heb overtuigd en daarom ook mijn artsen zal kunnen 

overtuigen.

Ik ben ook alles gaan lezen over RLS. Ik begrijp niet alles, 

maar er is toch genoeg informatie die helder is - ook voor 

ons patiënten. Want uiteindelijk is kennis macht, en ik heb 

geen zin om me langer te laten afschepen met leef er maar 

mee. Dat is echt ondoenlijk. 

Relegs ervaringen
Afgelopen jaar hebben we als Stichting relatief veel vragen 
gekregen over onze ervaringen met en een mogelijk advies 
over Relegs. Het Relegs-apparaatje werkt volgens het ba-
sisprincipe van contrastimulatie, waarbij onschuldige elek-
trische prikkels de zenuwen stimuleren.

De ervaringen met Relegs blijken divers. Er is nog geen echt 

wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, of gepubliceerd, 

maar gezien het feit dat er RLS patiënten zijn die baat heb-

ben bij het gebruik hebben we in overleg met enkele mensen 

en in overleg met de ontwerper Casper van Waveren, arts, en 

medeoprichter van Relegs, een leenapparaat uitgeprobeerd.

Hierna hebben we de ervaringen van 2 personen opgenomen. 

De heer van Waveren hebben we verzocht om een korte toe-

lichting en reactie. Deze reactie is ook toegevoegd.

De ervaringen blijken zeer persoonlijk en divers. Het zal dui-

delijk zijn dat er op basis van hetgeen er tot nu toe bekend is 

door de Stichting Restless Legs geen eenduidig advies of een 

aanbeveling kan worden gegeven.

Ervaring 1
Ik heb het apparaatje 10 dagen uitgeprobeerd, op verschil-

lende plekken van mijn lichaam. En ook op verschillende 

momenten van de dag.

Algemeen 

Mijn ervaring met Relegs lijkt erg veel op mijn ervaring met 

het TENS apparaat (van Lent Systems), dat ik een jaar in huis 

had en ook op allerlei manieren heb uitgeprobeerd. Wanneer 

je de intensiteit van de prikkeling goed hebt ingesteld, leidt 

het absoluut af van de RLS sensaties. De RLS gaat er niet van 

over maar je krijgt met deze apparaatjes wat ik noem “tegen-

prik”. Essentieel voor mij, kan ik mij tijdens het gebruik over-

dag, tijdens de periode van “tegenprik” beter concentreren? 

Nee dat is niet het geval. En tijdens het gebruik ’s avonds kan 

ik ook niet beter inslapen. Het grote verschil met het TENS 

apparaat is het draaggemak. Het apparaatje is draadloos, dus 

het geeft je veel meer bewegingsvrijheid en is “onderweg” ge-

makkelijker te bedienen. 

Rechter onderbeen 

Hier zit mijn heftigste “triggerpoint”, vlak boven mijn enkel. 

Hier werkte de “tegenprik” het beste. Het zorgde ervoor dat 

de sensaties in mijn onderbenen anders van aard werden. De 

RLS-sensaties gingen er dus niet van over, werden ook niet 

minder maar kregen a.h.w even een andere kleur. Die erva-

ring was zeer plaatselijk, dus wanneer Relegs op mijn onder-

been is geplakt, heeft het geen effect op de het gevoel in mijn 

andere been of onderbuik (waar bij mij de RLS zich ook 

openbaart).

Kuiten 

Ik heb de Relegs op allerlei plekken op mijn onderbenen uit-

geprobeerd, het effect was niet anders als hierboven be-

schreven.

Voetzolen 

Als ik wakker word, zitten de RLS sensaties voornamelijk in 

mijn voeten. Relegs op mijn voetzolen (beide voeten gepro-

beerd) was geen goed idee, erg onaangenaam. En je moet bo-

vendien blijven liggen om het apparaatje niet te vernielen. 

Niet te doen!

Onderbuik 

Gedurende de ochtend worden de RLS-sensaties in mijn on-

derbuik steeds erger. Dus ik heb het apparaatje ook een paar 

keer op mij buik geplakt. Moeilijk om hier de juiste prikke-

lintensiteit te vinden! Maar uiteindelijk was ook hier het ef-

fect voor mij niet veel anders dan het effect op mijn benen.

Helaas, ik zou zelf Relegs niet aanschaffen.

Ervaring 2
Al geruime tijd loop ik met de gedachte u te mailen over mijn 

ervaring met een nieuw apparaat dat de symptomen van RLS 

bij mij met succes bestrijdt. Door het gebruik van Relegs kan 

ik weer een normaal leven leiden, omdat het gebruik van Re-

legs mijn RLS symptomen bijna geheel onderdrukt.

Ik gebruik het sinds 13 juli en ik ben echt ontzettend blij en 

tevreden.

Vannacht heb ik, met gebruik van de apparaatjes, 8 uur in de 

caravan geslapen. Dat is echt in zeker geen 25 jaar gebeurd.

Wat mij heeft geholpen is soms op 1 been beide apparaatjes 

en dan beide op standje 4. Soms is het ook zoeken naar de 

beste plek van de pleister. De triggerpunten zeg maar.

Eergisteren had ik het in beide benen. Op beide benen 1 ap-

paraatje op hoge stand. Dat verlichtte wel, maar niet vol-

doende. Daarna 2 op linkerbeen, dat hielp. En later beide ap-

paraatjes op het rechterbeen. Het was weg en ik kon lekker 

verder slapen. Ik doe de stand dan zo hoog dat het tegen 

kramp aanzit.

Misschien is het het proberen waard. Ik gun mijn gevoel van 

zo blij kunnen zijn en zo uitgerust iedere RLS patient. 

Reactie van de heer Casper van Waveren
Relegs® is een nieuw TENS apparaat dat specifiek is ontwik-

keld voor de behandeling van RLS. Het is toepasbaar in elke 

RLS situatie en kan worden gebruikt als een op zichzelf 

staande behandeling en als aanvulling op medicijnen die 

tegen RLS worden gebruikt.

TENS (Transcutane elektrische zenuwstimulatie) is een reeds 

gevestigde behandelmethode voor pijn en diverse pijnaan-

doeningen, waarvan sommige geassocieerd zijn met RLS, 

zoals fibromyalgie en perifere neuropathie. De symptomen 

van RLS voldoen aan de definitie van pijn en traditionele 

pijnsymptomen komen voor bij ongeveer 20% van de RLS pa-

Door Harry Hartemink
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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)

tiënten. Afhankelijk van hoe pijn wordt gedefinieerd rappor-

teert zelfs 80% van de RLS patiënten pijn als symptoom.  

Het werkingsmechanisme van Relegs® is gebaseerd op con-

trastimulatie en het is algemeen bekend dat contrastimulatie 

de RLS symptomen vermindert. Zo wrijf of knijp je in de kui-

ten, beweeg je de benen of ga je lopen om de onaangename 

sensaties in de benen tegen te gaan als je RLS klachten er-

vaart. Allemaal een vorm van contrastimulatie. De behande-

ling van RLS met Relegs® kan dus het therapeutische behan-

delrepertoire van RLS eventueel vergroten. 

Er is maar weinig literatuur over het effect van TENS op RLS. 

Een neiging tot minder RLS klachten en betere slaap wordt 

gevonden, maar de studies zijn klein van opzet en laten geen 

duidelijk significante verschillen zien. Klinisch onderzoek 

uitgevoerd met Relegs® bij 12 patiënten laat een klinisch re-

levant effect zien op RLS klachten bij 70% van de patiënten. 

Het onderzoek was wel gevoelig voor placebo. 

De omvang van het placebo effect bij RLS medicatie ligt rond 

de 40%. Nederlandse huisartsen overwegen behandeling met 

dopamine-agonisten, wanneer patiënten ernstige RLS klach-

ten hebben, ondanks het beperkte effect (>50% verbetering 

van symptomen bij 60% van de patiënten, versus 40% van de 

placebogebruikers). Daarbij hebben medicijnen mogelijk bij-

werkingen, zoals augmentatie. 

RLS is een zeer complexe aandoening en we weten dat be-

handeling niet bij iedereen aanslaat. Zo blijven veel patiën-

ten die medicijnen tegen RLS gebruiken klachten houden. 

Ook bij Relegs® kan het zijn dat het geen of niet voldoende 

effect heeft op de klachten. 

Het klinisch onderzoek met Relegs® liet zien dat op een 

schaal van 100 de klachten met 40 werden verminderd. 

Daarom kunt u Relegs® 30 dagen uitproberen om te kijken of 

u er baat bij heeft. Werkt Relegs® voor u niet zoals verwacht, 

dan kunt u Relegs® terugsturen en krijgt u uw geld gewoon 

terug. 

Om de prestaties van Relegs® verder te onderbouwen zal 

begin 2022 een placebo gecontroleerde studie worden uitge-

voerd. Indien u belangstelling heeft om hier aan deel te 

nemen, dan kunt u zich via de website van Relegs® aanmel-

den (www.relegs.com). 
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