
Bepalende criteria voor de diagnose RLS 

• Bij stil zitten of liggen krijgt men een vervelend, 
kruiperig, branderig soms jeukend, prikkelend 
gevoel in de kuiten of benen (en soms ook in 
de armen of romp), dat ertoe dwingt te gaan 
bewegen.

• Als men gaat bewegen, worden de klachten 
minder of verdwijnen helemaal tot de beweging 
ophoudt.

• Kort na het stoppen van de beweging komen de 
onaangename gevoelens terug.

• Vooral ’s avonds en ’s nachts, in perioden van 
rust, krijgt men de klachten.

• De nachtrust wordt hierdoor verstoord.
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Als de patiënte last heeft van rusteloze 
benen
De symptomen van RLS zijn soms moeilijk te on-
derscheiden van beenkrampen, die ook veelvuldig 
tijdens de zwangerschap voorkomen maar – an-
ders dan RLS – zich kenmerken door een pijnlijke, 
langdurige spanning en verharding van de spieren. 
Naast RLS kan de slaap tijdens de zwangerschap 
worden verstoord door rugpijn, maagzuur, ver-
minderde blaascapaciteit, bewegingen van de 
baby, en soms ook snurken en slaap apneu. RLS 
begint vaak tijdens de zwangerschap of wordt, 
bij vrouwen die al aan RLS lij - den, erger. Ver-
scheidene studies hebben aangetoond dat 1 op 
de 4 vrouwen tijdens de zwangerschap af en toe 
last heeft van RLS. Voorkomen en ernst van de 
symp - tomen zijn het ergst tijdens de laatste drie 
maanden van de zwangerschap, waarin 5-10% van 
de vrouwen aangeven dat ze ernstig last hebben 
van RLS. Meestal ziet men spoedig na de bevalling 
een terugkeer naar hoe het voor de zwangerschap 
was. Opvallend is dat na een ruggenprik tijdens de 
bevalling RLS lang kan voortduren.

Tijdens de zwangerschap

De oorzaak van RLS is niet volledig duidelijk, 
maar recente studies tonen aan dat een verlaagd 
ijzergehalte in de hersenen en een storing in de 
dopamine huishouding met RLS geassocieerd 
worden. Factoren die tijdens de zwangerschap een 
rol spelen en zouden kunnen verklaren waarom 
zoveel zwangere vrouwen last krijgen van RLS zijn 
niet echt te duiden. Het zou kunnen zijn dat lage 
vitamine- en/of mineralengehaltes (ijzer, folium-
zuur), slaapgebrek, en het voorkomen van dikke 
enkels, spataderen, en zenuwbeklemming, een 
rol spelen. Er is nog geen goed onderzoek naar 
de behandeling van RLS tijdens de zwangerschap 
gedaan. Medicatie die zinvol is bij RLS patiënten 
wordt vrijwel steeds afgeraden tijdens de zwan-
gerschap. In de tabel hiernaast wordt de risico 
classificatie (A = laagst, X = hoogst) aangegeven 
voor het ongeboren kind. Gezien de aangegeven 
risico’s is het belangrijk zoveel mogelijk niet-me-
dicamenteuze behandeling te geven: gedoseerde 
rust en beweging, koude voetbaden, stoppen met 
alcohol en roken (als dat tijdens de zwangerschap 
nog bestaat…), stoppen met andere medicatie die 
RLS kan verergeren, corrigeren van ijzergebrek.

Mogelijkheden van medicamenteuze 
behandeling 

Dopaminerge medicatie
Pramipexol (Sifrol): Risico C. 
Ropinirol (Adartrel): Risico C. 
Levodopa/Carbidopa (o.a. Sinemet, Madopar):  
Risico C.
Rotigotine (Neupro)
Dopaminerge medicatie remt de aanmaak van  
prolactine, hetgeen de borstvoeding vermindert. 

Benzodiazepinen 
Clonazepam (Rivotril): Risico D. 
Temazepam: Risico X. 

Opiaten 
Codeine (zit in diverse producten): Risico C. 
Bij chronisch gebruik: Risico D. 
Andere middelen Gabapentin (Neurontin): Risico C. 
Zolpidem: Risico B.
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