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Slaapaanvallen
Narcolepsie is een slaap/waakstoornis. 
Het kenmerkende symptoom van 
mensen met narcolepsie is slaperig-
heid en haast onbedwingbare 
slaapaanvallen overdag. Ook wanneer 
patiënten voldoende nachtrust heb-
ben gekregen, hebben zij dagelijks 
last van slaapaanvallen.
 
Kataplexie
Daarnaast heeft ongeveer 60-70% van 
de patiënten heeft ook kataplexie. Dit 
zijn korte spierverslappingen die wor-
den uitgelokt door bepaalde emoties 
zoals: hard lachen, woede, een plotse-
linge ontmoeting of tijdens sport. 
Meestal zijn het de nek, gezicht en 
beenspieren die in eerste instantie 
verslappen. Een aanval van kataplexie 
duurt maar enkele seconde, hooguit 
enkele tientallen seconden.

Slaapparalyse
Ook slaapparalyse (slaapverlamming) 
komt veel voor bij narcoleptici. Omdat 
bij hen de REM-slaap kort na het 
 inslapen of zelfs direct bij het begin 
van de slaap: SOREMP (Sleep Onset 
REM Period) kan optreden, is men zich 
nog wel bewust is van de omgeving, 
maar niet in staat zich te bewegen, 
wat erg beangstigend of bedreigend 
kan zijn voor de patiënt. Ongeveer 
30% van alle patiënten heeft regel-
matig last van slaapparalyse.

Hypnagoge hallucinaties
Een ander hoofdsymptoom dat bij 
25% van de patiënten voorkomt zijn 
hypnagoge hallucinaties (niet te 
 verwarren met gewone hallucinaties). 
Hypnagoge hallucinaties zijn kort-
durende extreem levendige droom-
beelden die soms nauwelijks van de 
 werkelijkheid zijn te onderscheiden. 
Tijdens de droom ziet, hoort en voelt 
de patiënt van alles, dikwijls met een 
beangstigend en bedreigend karakter. 
Deze hallucinaties duren meestal 
slechts enkele minuten zelden langer 
dan tien minuten. Ze treden op tijdens 
inslapen ‘s nachts, maar ook overdag.

Nevenklachten
Naast de vier hoofdsymptomen 
slaapaanvallen, kataplexie, slaappara-
lyse en hypnagoge hallucinaties, zijn 
er nog tal van andere symptomen. Zo 
hebben veel patiënten een verstoorde 
nachtelijke slaap: ze slapen te licht, 
worden vaak wakker en hebben 
 relatief veel REM-slaap. Ook geheu-
gen -en concentratiestoornissen en 
automatisch gedrag komen veel voor.
 
Psychosociale gevolgen
Mensen met narcolepsie worden ten 
onrechte door hun omgeving vaak 
versleten voor lui en ongeïnteres-
seerd. De slaapaanvallen, maar zeker 
ook de kataplexie heeft zeer grote 
psychosociale gevolgen voor de mees-
te patiënten. Omdat de symptomen 
zich over het algemeen tussen het 15e 
en 30e levensjaar openbaren, hebben 
zij grote impact op iemands leven. 
Problemen met studeren, werken en 
sociale contacten zijn aan de orde van 
de dag.

Prevalentie
Narcolepsie is een chronische neurolo-
gische aandoening. Het komt bij 
ongeveer 1 op de 2000 mensen voor. 
In Nederland zijn naar schatting ruim 
7000 mensen die lijden aan narcolep-
sie. Bij 1500 is de diagnose gesteld. 
Omdat de ziekte relatief onbekend is 
bij artsen en vaak verward wordt met 
psychische aandoeningen, duurt het 
gemiddeld 10 jaar voordat de juiste 
diagnose wordt gesteld.

Behandeling
Tot op heden is narcolepsie niet te 
genezen. Een aangepaste levensstijl in 
combinatie met de juiste medicatie 
kan de klachten aanzienlijk beheers-
baar maken. Voorlichting aan patiënt, 
professional en omgeving draagt bij 
aan een goter begrip voor deze 
 zeldzame slaapstoornis.

Onderzoek
Onderzoekers doen de laatste jaren 
grote ontdekkingen. Met weet inmid-
dels dat de oorzaak ligt in het feit dat 
bij mensen met narcolepsie bepaalde 
hersenstoffen (hypocretine/orexine) 
ontbreken.
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Deze spreuk las ik en vond hem van toepassing op ons 
afgelopen jaar 2016.
Met elkaar hebben we binnen de vereniging activiteiten 
ontplooid die sportief waren, maar ook hebben we 
 stilgestaan hoe je kunt leren omgaan met de gevolgen van 
narcolepsie.
Ik zie dat de vereniging steeds meer het platform is  waar 
we ervaringen kunnen delen en elkaar tips en tricks 
 kunnen geven.
De sociale media, zoals facebook helpen ons daar geweldig 
bij. De moeite waard om eens een kijkje te nemen op onze 
facebook pagina waar je afgeschermd met elkaar kan 
 praten.
Daarnaast zijn onze bijeenkomsten ook een goede moge-
lijkheid voor het krijgen van meer informatie, inspiratie en 
contact met lotgenoten.
De samenwerking met de betrokken specialisten is prima 
en hun inbreng op bijvoorbeeld de verenigingsdag wordt 
door de aanwezigen erg gewaardeerd.
In 2017 zullen er weer een aantal activiteiten zijn, waar wij 
jullie graag ontmoeten. Zie de agenda.

Het bestuur heeft versterking gekregen in de personen 
Feri Ascencion en Leontien Sickenga. Zij stellen zich in dit 
magazine uitgebreider voor.
Dat is goed nieuws, want hierdoor kunnen we samen meer 
acties ondernemen.
In de ALV van 5 november heeft Ingrid Bohm het bestuur 
verlaten. 
Wij hebben haar bedankt voor haar grote inzet en betrok-
kenheid. Zij heeft aangegeven een actief lid te willen 
 blijven omdat ze de vereniging een warm hart toedraagt.
En actieve leden blijven heel belangrijk voor de vereniging. 
Daarom vraag ik je geef je op om samen met anderen een 
activiteit te organiseren.
Ook nieuwe ideeën zijn hartstikke welkom.

Mijn collega bestuursleden en ik kijken uit naar het nieuwe 
jaar. Graag ontmoeten wij jullie bij onze activiteiten.
Een lerend en inspirerend nieuwjaar. Tot ziens.

Joke Storm-Bosch
Voorzitter NVN

“Je kan de golven niet stoppen, maar je kan 
wel leren surfen”

Verenigingsnieuws
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Omdat ik op mijn manier ook af en toe wel iets aan ‘kunst’ 
doe stelde ze voor om ook als bezoeker aan te schuiven en 
daar wat te gaan schilderen. De eerste keer dat ik er kwam 
voel de ik me wel wat van een buitenstaander. Ik schoof 
maar bij aan tafel waar al iemand aan zat te schilderen; van 
de begeleidster kreeg ik een doekje en omdat er aan de 
andere kant van de tafel ook om haar hulp werd gevraagd 
ging ik maar wat zitten nadenken over wat ik eigenlijk 
wilde gaan produceren. Het gevoel van buitenstaander zijn 
zat nog steeds in mijn lijf dus besloot ik maar omdat te 
proberen in beeld te brengen. Ik had al gehoord dat het 
goed was om eerst een onderlaag verf aan te brengen op 
het doek en ik koos maar intuïtief voor grijs. Een onbe-
stemde kleur voor een onbestemd enigszins verward 
gevoel. Eerst de onderlaag maar laten drogen. Mijn buur-
man was intensief bezig aan een waterpartij. “Moeilijk he”, 
begon ik, “om water te schilderen”. En zo kreeg ik contact, 
want hij wilde graag over zijn werk iets vertellen. Zo kreeg 
ik langzamerhand een beetje het gevoel er ook bij te 
horen. Ik schilderde verder drie figuren die contact met 
elkaar hadden en in de hoek iemand verloren in het 
 donker. 

Ik ging wekelijks daar een ochtend heen en langzamer-
hand kreeg ik al meer contact met ook anderen. Ik hoorde 
in soms heftige verhalen over hun leven. De manier hoe ze 
op straat overleven, hun afkomst en hoe ze terecht geko-
men waren op de plek waar ze nu waren. Vaak onbegrip 
die ze hadden ondervonden in hun jeugd, ziekte, zowel 
lichamelijk en/of een geestelijk stoornis die niet werd 
opgemerkt en waar zij zelf ook geen weg in konden 
 vinden om er mee om te gaan; ze al minder pasten in de 
huidige samenleving en zo in de marge terecht kwamen. 
Allerlei verschillende verhalen, over scheiding en verlating 
waardoor ze sterk op overleving waren en worden gepro-
grammeerd Vaak toch ook heel intelligent en door de 
praktijk “ontwikkeld”. Langzamerhand voelde ik me al 
minder buitenstaander, en kreeg ik ook gemakkelijker 
contact met ze. Op een of andere manier herkende ik ook 
dingen van mijzelf in hun verhalen en voelde ik mij al min-
der buitenstaander. En het grappige was dat dit ook in het 

schilderen tot uiting kwam. De alleenstaande figuur kwam 
dichterbij en al meer in het licht dat de drie verbonden 
figuren met elkaar hadden. In deze tijd dat mensen al meer 
uit elkaar schijnen te groeien kijk ik dan naar de polarise-
ring die er tussen verschillende bevolkingsgroepen ontstaat 
en vind ik het uitermate belangrijk dat we elkaar blijven 
ontmoeten en met elkaar in gesprek blijven. Minstens naar 
elkaar luisteren ook als we het NIET met elkaar eens zijn. 
Juist dan. Verrassend is dan, ook al zal ik bijvoorbeeld geen 
zwerver of dakloze worden ( ?) ik met respect naar deze 
mensen kan luisteren en ze ook (meer) kan waarderen. Hun 

Column Klaas Vaak

Buitenstaanders
Vorig jaar kwam ik een kunstenares tegen. Ze tekent bij ballet, in het conser-
vatorium en op de gekste plekken in de stad waar maar iets valt te beleven. 
Ze vertelde dat ze een keer per week in een opvangplek van dak- en thuis-
lozen begeleidde in tekenen en schilderwerk. Een bont gezelschap van 
mensen die voor een groot deel een straatgeschiedenis van overleven achter 
de rug hebben. Niet altijd gemakkelijk om mee om te gaan, omdat ze aan de 
rand van de samenleving zich vaak ook (terecht!) bedreigd voelen en daar 
snel uitbundig op reageren. 

4  | NVN magazine 62



Radicale hoop
Hoezo onvruchtbaar
gras groeit
moeras ontstaat als het regent;
als het niet regent
heb je nog altijd woestijn
waar je fata morgana’s kan be-leven.
Als je vaststelt
mijn leven is voltooid
verdroog je in de woestijn
zie je niets meer
zelfs geen fata morgana.

Beweging, die jou en mij
dan voorbij gaat.

Pieter Buijsman

Gedicht

manier van leven waar ze soms gewild voor kiezen, soms 
ongewild door de omstandigheden waarin ze terecht zijn 
gekomen. Een geluk/ongeluk wat mij bespaard is gebleven. 
En toch kan ik me nu verwant met hen voelen, omdat ik 
ook iets van mijzelf in hen herken. Net zoiets als mensen 
die ook narcolepsie hebben, dat dat dan een herkenning 
geeft. Ook ls die niet tegelijk in vriendschap uitmondt. In 
deze sfeer wens ik jullie goede kerst en een voorspoedig 
nieuwjaar.

Pieter Buijsman
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Speedy…
Het is 2006, ik loop elke dag stage 10 
kilometer van mijn huis. De bus tussen 
de dorpjes kost teveel tijd dus teveel 
energie. Hetzelfde geldt voor brom-
mer en fiets. Een rijbewijs mág, maar 
rijlessen en studeren tegelijkertijd 
vraagt teveel energie. Wat te doen? 
Ondanks alles wil ik toch onafhanke-
lijk zijn…
De oplossing? Iets op wielen, wat ik 
zelf kan besturen, met een dak.... Dit 
vond ik in Valkenburg bij een oud 
mannetje. Met pijn in zijn hart nam hij 
afscheid van ‘zijn’ Speedy: Een 45 KM 
autootje. Na een goede tip van het 
oude mannetje (als je bergaf rijdt dan 
haalt Speedy zelfs 60 km per uur!), 
een paar kopjes koffie en een parkiet 
op het hoofd van mijn vader (het 
mannetje had een huisdier…), mocht 
Speedy met mij mee naar huis. Ik nam 
wel eerst een aantal rijlessen. Omdat, 
ook al is het officieel geen auto, je 

toch deelneemt aan het verkeer. En 
dat dient verantwoord te gebeuren. 
Door Speedy leerde ik me op een 
grappige manier minder aantrekken 
van andermans mening: Menig auto-
mobilist ergerde zich logischerwijs 
groen en geel aan het slakkentempo. 
Daar voelde ik me soms bezwaard 
over; je wil toch niet dat het halve 
dorp chagrijnig aan zijn dag begint. 
Maar ging ik aan de kant om auto’s 
door te laten, dan kwam ik door 
 datzelfde slakkentempo niet meer 
ingevoegd in de file die ik zelf veroor-
zaakt had! Dus tja, wat moet je dan? 
Laten we zeggen dat de weggebrui-
kers in de regio in die tijd regelmatig 
werden getrakteerd op een gedwon-
gen spoedcursus onthaasten. Mede 
mogelijk gemaakt door Evelien Kroon 
en haar Speedy. 
Van Speedy heb ik drie jaar veel 
 plezier gehad. Voor het eerst was ik 
totaal onafhankelijk en kon ik gaan en 

staan waar en wanneer ik maar wilde. 
Ik kan het iedereen aanraden. 
In 2009 verkocht ik Speedy. En ja, net 
als het oude mannetje uit Valkenburg, 
toch óók met een beetje pijn in mijn 
hart. 

…. En het ontstaan van de 
‘bedmobiel’

Drie jaar later studeer ik in Nijmegen. 
Nog steeds móét ik een paar keer 
slapen overdag, waar ik ook ben. 
 Tijdens mijn opleiding bij de faculteit 
verpleegkunde op een eenpersoons 
‘oefenkamer’ met ziekenhuisbed. Tot 
de afdeling werd verbouwd en alle 
kamers ramen kregen van boven tot 
onder. Toen was dat afgelopen; ik kan 
overal slapen, maar terwijl de halve 
Hogeschool toekijkt? Dat is zelfs mij te 
gek. Ook bij mijn stages moest ik 
 rusten: In Arnhem op de grond van 
het kantoor. In Zwolle in toevallig 
onbezette spreekkamers. Al met al 
een hoop gedoe met oplossingen die 
zacht gezegd verre van ideaal zijn: Op 
de grond van een kantoor proberen te 
slapen als het gewoonte is om zomaar 
elkaars kantoor binnen te lopen is 
vrágen om ongemakkelijke situaties.... 

Altijd en overal moest men rekening 
met me houden (zo voelde dat voor 

Speedy en het  ontstaan 
van de  bedmobiel

Beste lezers van het NVN Magazine. Ik ben Evelien Kroon en ik heb narcolepsie. Ieder gaat daar 
anders mee om en heeft er in verschillende mate last van. Ikzelf ben vooral (snel) moe en heb weinig 
reserve-energie. Mijn oplossing: Driemaal per dag een kort dutje. Dat doe ik al grofweg 20 jaar. 
Waar ik ook ben, wat ik ook doe. Weinig energie en vaak moeten slapen is echter niet waar de maat-
schappij doorgaans op is ingesteld. Vooral qua mobiliteit was ik daardoor altijd gedwongen om 
(creatieve) oplossingen te verzinnen. Van een simpel brommertje en de aanschaf van “Speedy” tot 
mijn huidige oplossing; de bedmobiel (niet te verwarren met de enige echte Batmobile). 
Opdat eventueel anderen er wat aan hebben, deel ik met jullie mijn verhaal over ‘Speedy en het 
ontstaan van de Bedmobiel’. 
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mij) en moest ik ruimtes regelen om te 
slapen. Om dan vervolgens tóch nooit 
helemaal relaxed te slapen. Je weet 
nooit wie er binnenwandelt. En net zo 
erg; als mensen je zien slapen omdat 
het stomme toeval wil dat áls je dan 
ergens kunt liggen, er een glazen 
deur in die ruimte blijkt te zitten. Zeg 
dan maar dag tegen je rust.... 
Naast het gedoe met wáár slaap ik en 
hoe regel ik dit, ergerde ik me ook 
steeds meer aan de opmerkingen die 
collega’s en/of medestudenten soms 
tegen me maakten. Het liep van de 
kortzichtigheid van “oohh, maar nar-
colepsie, dan val je toch plotseling in 
slaap?..” tot “Nou, ik wil ook wel in de 
pauze slapen” en “goh, ben je moe 
vandaag? Je ziet er zo moe uit.” Nou, 
dat werd ik dus. Letterlijk en figuur-
lijk. Van al dat gedoe, geregel en de 
opmerkingen. Maar vooral werd ik 
moe van de eeuwige afhankelijkheid 
van anderen en van de toevallige 
plekjes waar ik kon slapen: Was er 
ergens géén slaapplek, al was het mijn 
droombaan/stage, dan ging het voor 
mij niet door. 

Ik was er klaar mee. Wat ik wilde was 
mijn eigen slaapplek altijd bij me heb-
ben. Zodat ik altijd en overal kon sla-
pen en nooit meer afhankelijk zou zijn 
van de goodwill van anderen. Zodat 
(enigszins overdreven) niemand me 
meer wat zou kunnen maken. Mijn 
strategie: Een rijbewijs en de aanschaf 
van een autootje. Hoewel dit slechts 
stap één bleek te zijn.......

Want dán: slapen in een auto, dát is 
lekker privé.....! Zie het voor je; op een 
parkeerplaats lekker opzichtig op je 
achterbank liggen snurken. Gegaran-
deerd dat er een overmatig betrokken 
burger goed bedoeld op de raam tikt 
om te vragen of het wel goed met je 
gaat….. Of dat er mensen naar binnen 
gluren. Maar vooral het idéé dat je in 
het zicht ligt maakt van een achter-
bank geen optimale rustplek.. Nee. 
Voor échte rust en privacy moest er 
nog meer gebeuren. 

De oplossing ontstond met een grapje 
aan de keukentafel: “We hangen er 
gewoon gordijnen in” opperde 
iemand; “Dan ziet niemand dat je ligt 

iets wel of niet aankan. Ik heb tóch 
mijn rustplek bij me. En geen enkele 
stage of werkgever is meer ‘gedwon-
gen’ rekening met me te houden. 
Geen gênante situaties meer, geen 
ongemakkelijke slaapplekken en geen 
onrust of er überhaupt wel een slaap-
plek is. Mijn bedmobiel heeft mijn 
wereld en mijn onafhankelijkheid 
oneindig veel groter gemaakt. 

Zoals ik zelf eerder zei “Welke idioot 
hangt er nou gordijntjes in zijn 
auto??”. Nou, ik dus. Noem me een 
idioot, noem me creatief, noem me 
wat je maar wilt. Mij maakt het niet 
uit. Sinds vier jaar heb ik mijn totale 
vrijheid en onafhankelijkheid. En dat 
gun ik iedereen die zich door zijn nar-
colepsie daarin beperkt voelt.

“Maar....” hoor ik jullie nu denken 
“hoe máák je nu zo’n bedmobiel?”. 
Dat, beste lezers, is iets voor de vol-
gende editie van het NVN Magazine. 
Lezen dus!

te slapen”. “Nee joh, welke idioot 
hangt nou gordijnen in zijn auto?!” 
was de reactie daarop. Ik geloof zelfs 
dat ik dat was. Waarop mijn vader 
antwoordde: “Maar als ik nou verduis-
terende folie op de ramen plak? Dan 
ziet toch niemand die gordijnen?”. En 
zie, het idee voor de bedmobiel was 
geboren. 

Zo gezegd, zo gedaan. Mijn vader 
heeft van mijn doorsnee autootje een 
daadwerkelijke bedmobiel gemaakt: 
Gordijnrail in het plafond verwerkt. 
Gordijntjes op maat gemaakt. En ver-
duisterende folie op de autoruiten om 
de gordijntjes aan het zicht te ont-
trekken als ze dicht zijn. Met als finis-
hing touch een kussen en plaid pas-
send bij het interieur...

Al ruim vier jaar is dit een van mijn 
meest kostbare bezittingen. Mijn bed-
mobiel betekent volledige vrijheid op 
alle fronten. Ik hoef qua slapen en 
energie nooit meer te bedenken of ik 
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Mijn naam is Leontien Sickenga. Ik 
ben 49 jaar. Moeder van 2 zoons (21 
en 18) en werkzaam als management 
assistente op een school voor leer-
lingen met leerproblemen. Ik heb 
narcolepsie sinds ik een jaar of 20 ben.
Ruim 10 jaar geleden heb ik al een 
aantal jaren in het bestuur van de 
vereniging gezeten. Ik heb dat toen 
met veel plezier gedaan. Op een zeker 
moment werd het teveel met opgroei-
ende kinderen en werk dus hebben 
anderen het stokje overgenomen.

De laatste 3 jaar ben ik weer meer bij 
de vereniging betrokken geraakt 
doordat ik (in samenwerking met 
anderen) bezig ben geweest om 
 informatieve filmpjes te maken voor 
de website van de NVN.
Mijn kinderen studeren inmiddels en 
ik heb zelf meer tijd om me bezig te 
houden met andere zaken. Graag stel 

ik mijzelf nu weer beschikbaar voor 
een bestuursfunctie. Ik vind dat Joke, 
Yvonne en Ingrid de afgelopen jaren 
fantastisch werk hebben verricht 
voor de vereniging. Nu Ingrid afscheid 
neemt is het echt noodzakelijk dat er 
nieuwe bestuursleden gekozen 
 worden om het werk dat er te doen is 
te kunnen verdelen.

Wat ik vooral belangrijk vind aan de 
vereniging is dat zij een plek is waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten, 
van gedachten kunnen wisselen en 
informatie kunnen halen. Ik hoop dat 
de vereniging er op alle mogelijke 
manieren toe bij kan dragen dat 
 mensen leren omgaan met narcolep-
sie (zowel patiënten  als familieleden, 

Twee nieuwe bestuursleden 
stellen zich graag aan u voor

Leontien Sickenga Feri Ascencion

BESTUUR
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relaties, vrienden, werkgevers) en 
ik wil mij daar graag via een bestuurs-
functie de komende jaren weer voor 
inzetten!

Feri Ascencion: Na het eerste ronde 
tafel gesprek met het huidige bestuur 
en mogelijke kandidaten heb ik 
 besloten mij beschikbaar te stellen als 
mogelijk bestuurslid van de NVN.
Ik kan mij goed vinden in de voorge-
stelde beleids-uitbreidingen voor de 
komende jaren en hoop door de 
 toevoeging van de Facebook groep 
“Narcolepsie België en Nederland” 
een bijdrage te leveren tot het samen-
voegen van alle verschillende groepen 
in Nederland, tot 1 grote, sterke 
 organisatie.
Daarbij zal ik mijn huidige, dagelijkse 
werkzaamheden op het internet 
voortzetten om onze leden te motive-
ren, stimuleren en informeren 
omtrent alles gerelateerd aan narco-
lepsie.
Ik ben bekend met het functioneren 
van een bestuur en de democratische 
werkwijze omtrent besluitvorming 
door mijn bestuursfunctie in PWN4P-
WN. Een internationaal, voornamelijk 
een US gebaseerde organisatie met 
dezelfde ideeën en werkwijze als de 
NVN. Gaarne zou ik hier de NVN 
gebruik laten maken van de internati-
onale contacten die ik in de loop der 
jaren daar heb mogen maken.
Ik hoop met dit team alle leden meer 
en sneller te informeren maar ook 
gezamenlijk de mensen te bereiken 
die recentelijk of nog niet gediagno-
seerd zijn. Dit zijn volgens de cijfers 
75% van alle mensen met narcolepsie 
en moet drastisch verlaagd worden.
Zelf heb ik reeds 19 jaar een diagnose 
en ben bekend met menig medicijn.
Het grootste gedeelte van mijn dag 
ben ik bezig met narcolepsie, de pro-
blemen, de oplossingen en het sociale 
aspect op vooral Facebook. Dit heeft 
mij een nieuw doel gegeven nadat ik 
heb moeten stoppen met mijn IT 
bedrijf vanwege mijn narcolepsie.

Hebt u ook bestuurlijke ambities en 
wilt u de NVN versterken? 
Meld u dan als aspirant bestuurslid via  
nvn.nederland@gmail.com

Beste leden, 
Na de algemene ledenvergadering werd mij gevraagd om de 
rubriek, “Vraag het aan Claire” weer nieuw leven in te blazen. 
“Vraag het aan Claire” is een rubriek waarin iedereen al zijn/
haar vragen rondom narcolepsie en de behandeling hiervan in 
kan sturen. Deze worden dan anoniem in het magazine 
 beantwoord. Zo nodig wordt het antwoord ook persoonlijk 
gegeven op een eerder tijdstip. Vragen kunt u sturen naar 
vraaghetaanclaire@xs4all.nl
Voor de mensen die nog niet zo heel lang lid zijn zal ik me nog 
even voorstellen. Ik ben Claire Donjacour, neuroloog bij SEIN in 
Zwolle. Op 13 september 2016 heb ik een Europees examen 
gehaald in Bologna, en ben nu ook somnoloog (slaapdeskundi-
ge). Dit deed ik in een ‘narcolepsynotalone’ shirt (zie foto). 
Sinds 2003 heb ik wetenschappelijk onderzoek gedaan naar 
verschillende aspecten van narcolepsie en de behandeling met 
natriumoxybaat (Xyrem) en in 2014 ben ik hierop gepromo-
veerd.

Heeft u ook een vraag aan Claire?
Vragen met betrekking tot narcolepsie. Bijvoorbeeld over: 
kataplexie, dromen, medicatie, wetenschappelijk onderzoek, 
werk, studie, vakantie, sport, enz. enz.
Stuur deze dan naar vraaghetaanClaire@xs4all.nl of naar  
nvn.nederland@gmail.com 
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Herintroductie  
‘Vraag het aan Claire’



Mijn naam 
is Jan,

Ben een man van 54 jaar jong.
Weet sinds 3 jaar dat ik narcolepsie heb, zonder kataplexie.
Graag wil ik praten over en leren van ’n lotgenoot.
Woon ten noorden van Amsterdam.
 
Bel me, voor tips, wie weet kunnen we elkaar nog kennis geven,
0617348888

Ook behoefte aan contact met een lotgenoot?
Bezoek onze bijeenkomsten of sluit je aan bij de facebook groep!

Bericht
Mindfulness helpt bij 
 slapeloosheid

bij een uit aandachtscontrole (educa-
tie of non-directieve therapie) en 
twee controlegroepen kregen een 
andere actieve therapie (medicatie of 
cognitieve gedragstherapie). De inter-
venties duurden tussen 6 en 8 weken.
Bevinding: bij de twee studies waarin 
de controlegroep een actieve therapie 
kreeg, scoorde de controlegroep beter 
dan de mindfulness-groep. In de ove-
rige studies was de mindfulness-inter-
ventie significant effectiever op insla-
pen, slaap kwaliteit, slaapefficiëntie 
en op de PSQI.

Opmerkingen samenvatter
Deze meta-analyse laat zien dat mind-
fulness effectiever is dan geen inter-
ventie (wachtlijst) of aandachts-con-
trole groepen, maar niet effectiever 
dan medicatie of cognitieve gedrags-
therapie. Van cognitieve gedragsthe-
rapie is het gunstige effect op primai-
re en comorbide insomnia 
aangetoond in onderzoek. De wer-
king van medicatie is ook veelvuldig 
onderzocht en daarbij blijkt dat deze 
zeker op de korte termijn effectief 
zijn. Voor de lange termijn is het 
effect nog minder bekend. Ook al zijn 
therapieën even effectief, de route 
waarlangs dit plaatsvindt kan verschil-
len. Dat maakt dat je niet zomaar de 
ene therapie voor de ander kan inrui-
men, maar op basis van procesken-
merken een fit moet zoeken met het 
probleem van de patiënt. Voor fysio-
therapeuten geldt dat mindfulness 
training waarschijnlijk wat makkelijker 
in te zetten is dan cognitieve gedrags-
therapie. Mindfulness lijkt in zekere 
mate op ontspanningstraining. Ze is 
als procedure niet ingewikkeld en 
gemakkelijk in te voegen. Cognitieve 
gedragstherapie vraag meer actieve 
structurering van het therapie proces.

Bron: Gong, H., Ni, C.X., Liu, Y.Z., 
Zhang, Y., Su, W.J., Lian, Y.J., Peng, 
W., Jiang, C.L.(2016). Mindfulness 
meditation for insomnia: A meta-ana-
lysis of randomized controlled trials. J 
Psychosom Res. Oct;89:1-6

Samenvatter: Marjolein Streur
Redactie: Peter van Burken.
Uit: PsychFysio

Pandemrix
Advocaat Beer gaat voor 14 kinderen een proces bij 
de staat aan spannen voor compensatie voor kinderen 
die  narcolepsie menen te hebben gekregen door de 
inenting met Pandemrix. Daarnaast wordt er binnen 
enkele weken tot maanden een uitkomst verwacht van 
een groot internationaal onafhankelijk onderzoek naar 
de eventuele samenhang tussen (het ontstaan van) 
narcolepsie en de inenting met Pandemrix.
Afhankelijk van beide uitkomsten zullen wij verdere 
actie ondernemen naar andere leden die een relatie 
leggen tussen inenting en hun narcolepsie.
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Verenigingsdag verslag van onderzoek

 agenda

De volgende activiteiten staan al vast en daar kunt u zich op inschrijven via info@admapn.nl

18 maart Bowlen Utrecht middag

1 april verenigingsdag Driebergen Hele dag

20 mei klimmen Zwolle middag

16/17/18 juni kampeerweekend Duitsland net over de grens bij NVN leden Hele weekend

9 september Antwerpen Zoo Antwerpen Hele dag

7 oktober Cursus time management Eindhoven Hele dag

Agenda NVN 2017

Op zaterdag 23 april ging ik 
naar de verenigingsdag in 
Atropia in Driebergen. Het was 
een erg goede locatie! Ook was 
er een leuk en interessant 
dagprogramma. Het begon met 
een leuke en grappige cabaret-
voorstelling van Hiske. Vervol-
gens werden verschillende 
 workshops gegeven, onder 
andere een workshop over life 
style, haptonomie, behandeling 
en onderzoek.

De workshop van Dr. Overeem ging 
over onderzoek. Hij vertelde dat 
onderzoek naar narcolepsie onderver-
deeld kan worden in drie categorieën. 
1. Onderzoek naar de oorzaak van 

narcolepsie
2. Onderzoek naar de symptomen 

van narcolepsie
3. Onderzoek naar nieuwe medicij-

nen voor narcolepsie

Vervolgens vertelde hij over de vol-
gende drie onderzoeken die op het 
moment gaande zijn en waar nog 

deelnemers voor nodig zijn. 
Er wordt onderzoek gedaan naar per-
soonlijkheid. Het idee bestaat dat 
mensen met narcolepsie minder 
 initiatief nemen en moeite hebben 
om aan dingen te beginnen of het af 
te maken. Deelnemers vullen een 
 persoonlijkheidsvragenlijst in. Het 
invullen van deze vragenlijst duurt 
ongeveer 60-80 minuten. Voor dit 
onderzoek zijn nog deelnemers nodig, 
vooral gezonde mannen die geen 
medicijnen gebruiken. 

Dr. Overeem vertelde dat hij, in 
samenwerking met de TU Eindhoven 
en slaapwaakcentra van SEIN, een app 
aan het ontwikkelen is. Het doel van 
deze app is dat patiënten kunnen 
aangeven hoeveel last ze hebben van 
hun symptomen. Uiteindelijk kan dit 
over een langere periode gemeten 
worden, waardoor je makkelijk kan 
terugkijken hoe het de laatste periode 
was gegaan. Ze zijn op zoek naar 
mensen die de app willen testen. 
Er wordt ook een onderzoek gedaan 
naar de werking van een nieuw 

 medicijn voor narcolepsie. Dit wordt 
getest door te kijken naar de invloed 
op de rijvaardigheid. De universiteit 
van Maastricht houdt zich al een  lange 
tijd bezig met onderzoek naar de 
negatieve effecten van medicijn-
gebruik op de rijvaardigheid. In dit 
onderzoek wordt gekeken naar de 
positieve effecten. In dit onderzoek 
ga je autorijden. Voor de veiligheid zit 
er een instructeur naast je. Belangrijk 
om te weten is dat je met de huidige 
medicijnen moet stoppen. Vervolgens 
krijg je het nieuwe medicijn of een 
nepmedicijn.Eventuele kosten worden 
vergoed en je krijgt een financiële 
beloning.

Wil jij meedoen aan één of meerdere 
onderzoeken? Wil je meer informatie 
over deze onderzoeken krijgen?  
Hiervoor kan je mailen naar:  
narcolepsie@kempenhaeghe.nl  
of kijk op http://www.sein.nl/
slaap-waakcentrum 

Nora Boujemaaoui
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Bij de Atletiekclub van Castricum AVC was het al een drukte 
van belang, een deel van de Nederlandse hardlooptop was 
aanwezig. Yvonne liep de 2,3 km in 15:31. Op de 8 km was 
Enno de snelste NVN’er in 46:06 minuut, ruim voor Thomas 
en moeder Caroline die in 1 uur en 5 minuten de eind-
streep van dit mooie maar zware parcours haalden. 
Ondanks deze opsomming van tijden gaat het bij 
 hardlopen daar niet om. Het mooie is dat iedereen tegen 

zichzelf loopt en zelf bepaalt of hij of zij tevreden is. Nu, 
we waren allemaal tevreden. Na afloop nog soep met een 
tosti genuttigd. Daarna voldaan weer naar huis.

Ook zin om een keer mee te lopen? Kijk in de agenda voor 
een volgende loop en meld je aan!

Anton Visser

Sportieve NVN’ers 
op Strand- en duinloop 
 Castricum

30 Oktober was er weer een uitje van de 
vereniging. Vier mensen gingen moedig op 
weg naar Castricum om daar een prestatie 
neer te zetten op het hardloop vlak. Helaas 
konden Saranke en Anton uit Castricum zelf 
niet lopen. 
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colofon

www.narcolepsie.nl

Lid worden
U kunt dit formulier (eventueel kopiëren) en versturen naar:
Secretariaat NVN
Postbus 91
4000 AB  TIEL

Voorletters + achternaam:

Adres + huisnummer:

Postcode + woonplaats:

Telefoon:

Mobiel:

E-mailadres:

Geboortejaar:

Rekeningnummer IBAN: 

Meld zich aan als:
 lid, patiënt
 lid, is verzorger / familie van patiënt
 donateur
 ik wil mij als vrijwilliger actief inzetten voor de NVN, na inschrijving 

wordt contact met mij opgenomen.

De contributie bedraag € 27,50 per kalenderjaar. 
De donatie bedraagt € 15,- per kalenderjaar. 

Hierbij machtig ik de NVN om jaarlijks € 27,50 van mijn bankrekening-
nummer af te schrijven.

Onze lidmaatschappen lopen per kalenderjaar van 1 januari t/m 31 
december.

 Ik heb bovenstaande tekst gelezen en ga hiermee akkoord.

Datum:

Handtekening:

Eindverantwoording
Magazine bestuur
Joke Storm-Bosch  
(voorzitter)
Yvonne Braaksma
(secretaris / penningmeester)

Correspondentieadres 
voor kopij en ledenadministratie 
Secretariaat NVN
p/a Administratiekantoor APN
Postbus 91
4000 AB  TIEL
0344 849 221
info@adminapn.nl
of
nvn.nederland@gmail.com

Internet
www.narcolepsie.nl
webmaster onder verantwoording 
bestuur 

Bankrelaties NVN
Rabobank: NL47.RABO.0150.172087

Lay-out en druk
Libertas-Pascal, Utrecht

Het NVN Magazine is een uitgve 
van de Nederlandse Vereniging 
Narcolepsie en verschijnt twee 
keer per jaar. Het bestuur stelt 
aanlevering van kopij erg op prijs. 
 Iedereen die een bijdrage aan dit 
blad wil leveren is welkom deze te 
sturen naar het secretariaat. Het 
bestuur is eindverantwoordelijk 
voor de inhoud van het blad en zal 
contact met u opnemen over 
inhoud en plaatsing van ingezon-
den stukken.
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Doelstelling NVN
Op 11 oktober 1984 is de Nederlandse Vereniging voor 
Narcolepsie opgericht en in 1996 heropgericht. In artikel 2 
van de statuten is de doelstelling vastgelegd, t.w.: 

De vereniging stelt zich ten doel het optimaal behartigen 
van de belangen van de Narcolepsie-patiënten en tracht dit 
doel langs wettelijke weg te bereiken door: 
•  Het verzamelen en doorgeven aan haar leden van 

 informatie over narcolepsie en het geven van adviezen; 
•  Het organiseren van bijeenkomsten en lezingen en de 

bekendheid geven aan narcolepsie; 
•  De leden in de gelegenheid stellen tot lotgenoten-

contact; 
•  Bekendheid geven aan narcolepsie in Nederland
•  Het wegnemen van onbegrip over narcolepsie; 
•  Het zich laten adviseren door medische- en 

 paramedische deskundigen; 
•  Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek tot 

voordeel van narcolepsie en ondersteunen daarvan met 
ervaringen van haar leden; 

•  Samen te werken met verenigingen, stichtingen en 
andere doelstellingen welke samenwerking gezien hun 
doel, bevorderlijk zou kunnen zijn voor het doel van de 
vereniging; 

•  Andere middelen, welke het gestelde doel kunnen 
bevorderen.

Het behartigen van deze belangen richt zich in het 
 algemeen op alle narcolepsie-patiënten en in het bijzonder 
op de leden en donateurs van onze vereniging. Wij richten 
ons daarbij in de eerste plaats op de patiënt, doch rekenen 
ook de partners, ouders en/of kinderen van de patiënt tot 
deze doelgroep. Ten aanzien van narcolepsie is er nog een 
grote mate van onbekendheid, ook in medische kringen. 
Op dit gebied zijn er door onze vereniging in de afgelopen 
jaren weliswaar vorderingen gemaakt, doch blijft er op dit 
punt nog veel werk te verrichten. We streven met verschil-
lende activiteiten naar meer bekendheid van Narcolepsie 
om o.a. een vroegere diagnose te bewerkstelligen.

De bij veel patiënten nog grote mate van onbekendheid 
met de aandoening narcolepsie, heeft o.a. tot gevolg, resp. 
kan leiden tot: 
•  Een vaak vele jaren durende medische weg, alvorens 

narcolepsie wordt vastgesteld; 
•  Foutieve diagnoses, met alle negatieve gevolgen 

 daarvan; 
•  Onbegrip bij optredende “verschijnselen” van 

 narco lepsie; 
•  Sociaal isolement. 

Wat doet de NVN?

Door lotgenotencontact, voorlichting en belangstelling 
tracht de vereniging aan de aandoening narcolepsie een zo 
breed mogelijke bekendheid te geven en de narcolepsie- 
patiënten te ondersteunen. Uiteraard streven wij er daarbij 
naar, dat de patiënt door het lidmaatschap of als donateur 
van onze vereniging, nauw bij onze activiteiten betrokken 
is. Wij verwachten in dit verband, dat het aantal leden en 
donateurs nog verder zal toenemen. 

Organisatie NVN
Onze vereniging kent geen landelijk bureau. De huidige 
organisatiestructuur bestaat uit het bestuur en actieve 
leden. Het secretariaat APN treedt op als landelijk coördi-
natiepunt en verzorgt vanuit deze functie ook de leden-
administratie. Een regionale structuur is niet aanwezig, er 
wordt gestreefd naar activiteiten in verschillende regio’s. 
Alle bestuurlijke en organisatorische werkzaamheden 
 worden uitgevoerd door vrijwilligers. 

De vereniging onderhoudt nauwe banden met een aantal 
specialisten over narcolepsie, waardoor in medisch opzicht 
in de volgende behoeften wordt voorzien: 
•  Lezingen, vraagbaak, e.d. tijdens ontmoetingsdagen 

patiënten e.d.; 
•  Medische publicatie in de nieuwsbrief; 
•  Medische “controle” op teksten in de brochures, 

 folders, e.d.; 
•  Actuele informatie over medische ontwikkelingen 

(medicijnen, e.d.).

Het bestuur vergadert circa achtmaal per jaar, en houdt 
nauw contact ter bevordering van de logistiek en dagelijks 
bestuur. Jaarlijks vindt er een ALV plaats waarin o.a. aan-
dacht wordt besteed aan het jaarplan en de begroting. Het 
bestuur omarmt initiatieven van actieve leden..

De Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie (NVN) is de patiëntenvereniging voor mensen die lijden 
aan de slaap-waakstoornis narcolepsie. 
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Val je overal in slaap?

Mensen met narcolepsie hebben 
 onbedwingbare slaapaanvallen 

 overdag en soms verslapping van de 
spieren bij lachen en kwaad worden.

Meer weten?

kijk op 

www.narcolepsie.nl




