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Het NVN Magazine is een uitgave 

van de Nederlandse Vereniging 

Narcolepsie en verschijnt twee keer 

per jaar. Het bestuur stelt aan levering 

van kopij erg op prijs. Iedereen 

die een bijdrage aan dit blad wil 

leveren is welkom deze te sturen 
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is eindverantwoordelijk voor de 

inhoud van het blad en zal contact 

met u opnemen over inhoud en 

plaatsing van ingezonden stukken.

VOORWOORD

Beste leden,

Het voorwoord voor dit Magazine had ik een aantal weken geleden geschreven 
voordat de Coronacrisis in volle hevigheid losbarstte. Gelukkig kon ik het op de 
valreep nog herschrijven want als ik teruglees wat ik eerder had geschreven, lijkt 
dat allemaal heel … ja wat eigenlijk? Onschuldig, onbelangrijk misschien zelfs.

In een paar weken tijd is de wereld om ons heen drastisch veranderd. Ineens 
zijn sommige dingen minder en andere juist véél belangrijker geworden. Ook 
voor de NVN. De activiteiten die gepland waren voor april en mei kunnen 
helaas niet doorgaan. Ook de ledenvergadering die gepland stond voor 18 
april zal niet doorgaan. We zijn ons momenteel aan het beraden of we een 
digitale draai aan de ledenvergadering kunnen geven. Misschien kunnen 
we ook wel digitale huiskamerbijeenkomsten gaan organiseren. Zodat een 
ieder in zijn eigen huis, tóch in contact kan komen met lotgenoten.
We houden jullie vanzelfsprekend van deze ontwikkelingen op de hoogte via de 
digitale nieuwsbrief (of per post als je de digitale nieuwsbrief niet kunt ontvangen).

Ik wil nog wel graag het bestaan van de Adviesraad onder de aandacht brengen. Deze 
is ontstaan na de laatste ledenvergadering. Het geeft het bestuur de mogelijkheid 
om met meerdere mensen binnen de vereniging de richting te bespreken die we op 
willen. Daarmee worden de beslissingen die het bestuur neemt breder gedragen. 
Ook geeft het voor leden een mogelijkheid om mee te denken maar nog niet 
direct verantwoordelijkheid te hebben als bestuurslid en te leren van de ervaring 
van bijvoorbeeld oud-bestuursleden die in de Adviesraad zitten. Eerder opgedane 
kennis en ervaringen gaan minder snel verloren. De oud-bestuursleden zijn Nico van 
Witzenburg en Joke Storm. Naast Nico en Joke bestaat de Raad uit een aantal ouders 
van kinderen met narcolepsie: Marianne Eijgenraam (moeder van Quintijn, 27), Manon 
Hillmann (moeder van Hugo, 8) en Peter Tuinier (vader Lois, 13). Leon Lukassen (patiënt) 
is ook deel van de raad. Daarnaast heeft René Braaksma (vader van Enno, 19) de 
afgelopen maanden als kandidaat-bestuurslid deelgenomen aan deze bijeenkomsten.
We hebben bijvoorbeeld met elkaar besproken hoe we met de nieuwe vormen van 
communicatie (Facebook, social media etc.) meer bekendheid kunnen genereren voor 
narcolepsie en onze vereniging? We worden hierin ondersteund door een externe 
organisatie: Stichting MEO en we hopen daarin de komende maanden echt stappen te 
gaan zetten. Een eerste goede stap is als onze leden ons gaan “liken” op Facebook!

Ik wens iedereen heel veel sterkte voor de komende tijd. Ik weet niet hoe het voor jullie 
is, maar voor mij als thuiswerkende narcolepsiepatiënt heeft deze tijd misschien ook wel 
een voordeel. Ik kan mijn dutjes nu gewoon op de bank of in mijn bed doen in plaats 
van op mijn werk op een kampeermatje in een niet gebruikte gymkleedkamer ….

Leontien Sickenga
voorzitter NVN

VOORWOORD
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LID WORDEN

Heb je zelf narcolepsie of heb je een vriend en/of 
familielid die narcolepsie heeft en vind je het leuk om 
lid te worden van onze vereniging? Dat kan! Onze 
vereniging is er voor iedereen die het fijn vindt om contact 
te leggen met lotgenoten, activiteiten bij wil wonen en/
of dit magazine wil ontvangen. Een lidmaatschap kost 
slechts 27,50 euro per jaar. Je aanmelden kan via het 
contactformulier op www.narcolepsie.nl/contact

INHOUD

www.narcolepsie.nl

facebook.com/narcolepsie.nl

facebook.com/groups/narcolepsie.nl (besloten groep)
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Door Sandra Pipping, 
Fotografie: Loes Krekels

DE ZOEKTOCHT 
NAAR EEN 
DIAGNOSE EN 
STUDEREN  
MET 
NARCOLEPSIE 

Iris is 20 jaar en net begonnen aan haar 

studie Applied Science in Eindhoven. Al 

op haar veertiende had ze last van extreme 

vermoeidheidsklachten, waardoor het niet 

eenvoudig was om haar HAVO-diploma te 

halen. Iris vertelt over haar zoektocht naar 

de diagnose en hoe ze omgaat met haar 

vermoeidheid. Op de middelbare school, 

maar nu ook tijdens haar studie.

INTERVIEW
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Kun je wat meer vertellen over 
hoe je eerste klachten begonnen?

Ik kreeg rond mijn veertiende 
pfeiffer en tegelijkertijd ook een 
keelamandelontsteking. Van die 
keelamandelontsteking was ik na 
drie weken wel weer beter, maar de 
pfeiffersymptomen en de moeheid 
bleven. Hierdoor heb ik de tweede 
klas over moeten doen. Gelukkig 
ging ik het jaar erna wel over, maar 
dit kwam vooral omdat ik alle stof al 
kende. Intussen was ik nog steeds 
erg moe en bleef ik ook in de derde 
klas zitten. 

Ben je toen naar de dokter gegaan?

Zeker, maar de dokter wist niet wat 
er aan de hand was. Die vond dat ik 
maar meer moest slapen. 
Ondertussen is er wel nog verder 
onderzoek gedaan en ben ik ook 
naar een neuroloog gestuurd, maar 
daar werd niet echt verder getest. 
Toen ik in de vierde zat, wisten ze 
nog steeds niet wat ik had en ik 
mocht niet voor een derde keer 
blijven zitten. Toen hebben ze mij 
ingeschreven bij revalidatiecentrum 
Klimmendaal in Arnhem. De dokter 
zei dat die echt niet wist wat ik had 
en dat het waarschijnlijk chronische 
vermoeidheid was, dus dat ik daar 
dan kon gaan revalideren. Op zich 
heeft het revalideren daar wel 
geholpen, ik heb weer een gewoon 
normaal ritme gekregen, maar toch 
bleef ik erg moe en begon ik ook in 
slaap te vallen.

Op welke momenten merkte je dat 
je in slaap begon te vallen?

Na het jaar revalideren in Klimmen-
daal ben ik in de zomer achter de 
kassa bij de Jumbo gaan werken. Daar 
kreeg ik ineens slaapaanvallen achter 
de kassa. Toen dacht ik: “Dit is niet 
goed, dit is echt niets voor mij.” Soms 
had ik dan een klant bij mij aan de 
kassa en dan dacht ik: “Huh, stond jij 
bij mij?” Ook toen ik na het jaar 
revalideren naar het volwassenen-
onderwijs ging voor het laatste jaar 
van de middelbare school, viel ik veel 

in slaap tijdens de les. Ook als ik thuis 
huiswerk probeerde maken, maar dat 
werd vaak drie keer niks.

Dat lijkt me best lastig met huiswerk 
maken. Hoe pakte je dat aan?

Op het volwassenenonderwijs was 
het maken van huiswerk je eigen 
verantwoordelijkheid. Ik probeerde 
altijd tijdens de lessen zoveel mogelijk 
gemaakt te hebben, omdat ik echt te 
moe was om iets te doen na school. 
Ik begon pas vaak met leren als de 
toetsen eraan kwamen. Het jaar erna, 
in mijn examenjaar, lukte dat wel heel 
goed en kon ik ook wakker blijven in 
de les. Maar dit kwam vooral ook 
door de Ritalin. 
Vlak voor mijn examen zijn we 
namelijk onderzoek gaan doen naar 
ADD. Mijn broers hebben allebei 
ADD dus het zat er dik in dat ik 
het ook zou hebben. Ook had ik 
een keer ergens gelezen dat de 
medicijnen die voor ADD worden 
voorgeschreven ook voor narcolepsie 
worden gebruikt. Dus ik dacht dan 
ga ik gewoon testen op Ritalin om 
te kijken of het wat doet. En dat 
werkte. Ik haalde ineens achten en 
negens en heb dankzij die medicijnen 
mijn HAVO diploma gehaald.

Je had dus al wel het idee dat je 
misschien narcolepsie zou kunnen 
hebben? 

Ja, ergens wel. Ik weet ook niet meer 
precies waarom ik toen geen 
narcolepsie-onderzoek heb laten 
doen. Maar ik denk dat ik toen dacht: 
“Dan heb ik er zo’n label aan hangen 
en dan gaat het 100 keer moeilijk met 

veel dingen.” Afgelopen september 
wilde ik starten met mijn studie en om 
daar extra tijd en hulp te krijgen voor 
toetsen, had ik wel een offi ciële 
diagnose nodig. Dus toen zijn we vlak 
voor de zomer gaan proberen om een 
diagnose te krijgen via SEIN in Zwolle 
en nu heb ik sinds een paar maanden 
offi cieel narcolepsie.

En nu je de diagnose hebt: heb je 
afspraken gemaakt op je studie?

Op het volwassenenonderwijs had ik 
zonder diagnose ook al extra 
toetstijd. Ik heb hier gewoon om 
gevraagd en uitgelegd dat ik bij 
toetsen soms in slaap kon vallen. 
Daar hadden ze veel begrip voor, 
ook al had het toen nog niet echt 
een naam. Ook bij mijn studie heb ik 
sinds kort extra toetstijd gekregen. 
Verder is er bij mijn studie een 
lokaaltje waar ik heen kan als ik een 
dutje wil doen. Mijn dagen zitten van 

Tips van Iris
•  Praat met je mentor om uit te 

leggen dat je er niets aan kan doen 
als je in slaap valt en vraag ook of 
je mentor met leraren wil praten 
zodat iedereen op de hoogte is. Ik 
ben een keer wakker geschreeuwd 
tijdens de les en toen moest ik 
echt huilen. Komt doordat het niet 
goed was gecommuniceerd. 

•  Probeer gelijk als je thuiskomt uit 
school je huiswerk te maken, als 
dat lukt. Dan kun je daarna nog 
uitrusten en dutten op de bank. 
Voor mij werkt het niet om eerst 
even te slapen en dan nog huiswerk 
proberen te doen, dan blijf ik moe.
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9 tot 5 vol dus ik heb er eigenlijk geen 
tijd voor, maar ik mag in principe wel 
op elk moment van de dag om een 
sleutel vragen van dat lokaaltje.

Hoe heb je het op school verteld  
en hoe reageerde je leraren en 
klasgenoten?

Tijdens een voorstelrondje met mijn 
SLB-klas, vroeg de studieloopbaan-
begeleider ook aan iedereen of je 
nog iets bijzonders had te vertellen. 
Toen heb ik gezegd dat het misschien 
wel handig was dat iedereen wist dat 
ik een slaapstoornis heb. En dat als ik 
in slaap val in de klas, dat dit 
volkomen normaal is en dat dit niet 
komt doordat ik teveel heb gefeest. 
Ook heb ik al mijn docenten een 
mailtje gestuurd met wat narcolepsie 
is en om uit te leggen waarom ik af en 
toe in slaap val tijdens de les. Over 
het algemeen zijn ze nu wel ingelicht 
en kijken ze niet meer raar op als ik in 
slaap val.

Hoe vind je het als je in slaap valt in 
de klas?

Niet zo erg, maar eerder vond ik dat 
wel vervelend. Op het volwassen-
onderwijs was er een jongen in de 
klas die viel dan ook in slaap en daar 
moesten klasgenoten dan om lachen. 
Maar ik heb al snel geleerd dat ik er 
me er niets van aan moet trekken. Ik 
weet van mezelf dat ik er niets aan 
kan doen en ik heb het uitgelegd in 
de klas, dus als mensen erom willen 
lachen dan moeten ze dat maar 
lekker doen. 

Gelukkig val ik, nu ik de juiste 
medicatie heb (Wakix), ook niet zo 
vaak meer in slaap. Aan het begin 
van dit schooljaar had ik medicatie 
die niet zo goed hielp (dexamfetamine) 
en miste ik nog veel van de les. Nu 
val ik nog maar een of twee keer per 
dag een kwartiertje tijdens de les in 
slaap. Dus ik mis echt maar heel 
weinig theorie.

Heb je ook trucjes om wakker te 
blijven tijdens de lessen?

Ik weet heel goed van mezelf dat als 
ik actief mee doe en mee schrijf de 
kans dat ik in slaap val veel kleiner is. 
Als ik achterover zit, niet echt oplet 
en geen interesse toon, dan weet ik 
zeker dat ik in slaap val. Ook blijf ik 
meestal op school om huiswerk te 
doen en ga ik daarna pas terug naar 
het huis waar ik op kamers woon.

Slim! Waarom heb je de keuze 
gemaakt om toch op kamers te gaan?

De studie die ik wilde doen ligt te 
ver van mijn ouders vandaan, dus ik 
moest wel op kamers. Ik dacht ook: 
“Ik doe het gewoon, dan kan ik altijd 
kijken hoe het gaat. Als het niet lukt 
dan lukt het niet, maar dan heb ik het 
in ieder geval wel geprobeerd.” Ik 
woon nu in een huis in de buurt van 
Eindhoven met vier huisgenoten. De 
omgebouwde garage is heel groot 
en helemaal van mij, echt mijn eigen 
plekje. Iedereen in huis is lekker op 
zichzelf en vrij rustig, dat vind ik wel 
fijn. Doordeweeks doe ik wel eens 
wat leuks, bijvoorbeeld een wijntje 
drinken op het terras, maar dan is 
20.00 uur wel de max. 

Wat zijn je toekomstplannen en wat 
wil je graag na het behalen van je 
diploma doen?

Ik denk dat voltijd werken sowieso 
niet zal lukken, dus daar vestig ik 
mijn hoop niet op. Als dat wel lukt 
zal dat leuk zijn, maar met parttime 
werken later ben ik ook al helemaal 
tevreden. En als het lukt zou ik ook 
heel graag hierna een master willen 
doen op de universiteit. Maar ik 
moet ook gewoon kijken of dat  
wel realistisch is. In ieder geval wil  
ik na mijn studie terug naar de 
Achterhoek, want de stad is niets 
voor mij. Als ik daar een baan voor 
32 uur per week kan vinden, dan zou 
ik dat helemaal geweldig vinden.
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Samen met mijn vrouw Paola en zoon 
Julian ben ik gisteren naar de Bison 
Bowling in Utrecht gekomen om 
kennis te maken met de NVN, maar 
natuurlijk vooral met de mensen. 

Julian kreeg vorig jaar juli de 
diagnose narcolepsie met kataplexie. 
Enorme domper voor hem omdat 
hij eindelijk de “baan van z’n leven” 
gevonden had als wegenwacht bij 
de ANWB. Die vonden het een 
te groot risico als hij de hele dag 
alleen in de auto onderweg zou zijn 
en dus moest hij opeens zijn leven 

helemaal opnieuw in gaan richten. 
En, ook al is hij al 21, wij proberen 
daar nauw betrokken bij te blijven. 

Toen hij voorstelde naar de bowling 
middag te gaan in Utrecht zagen 
wij dat dan ook als een goede 
gelegenheid om andere ouders te 
ontmoeten die mogelijk al meer 
ervaring hebben in de begeleiding 
van een zoon of dochter met 
narcolepsie. En wij zijn daar absoluut 
niet in teleurgesteld. Vanaf het 
eerste moment voelde wij een warm 
welkom en een fijne verbinding 
met de aanwezige ouders. Wij 
weten zeker dat die uitwisseling 
van ervaring ons gaat helpen bij 
de volgende te nemen stappen als 
medicatie, uitkering en/of werk. 
Een blik naar de groep jongelui 
was al niet anders. Alsof ze elkaar 
al een leven lang kende werd 
Julian opgenomen in de groep. 
Afgaande op zijn commentaar 
achteraf hebben ze ontzettend 
veel plezier gehad en kijkt hij al uit 
naar de volgende activiteit van de 
vereniging. Tot die tijd zal er ook 
heel wat heen en weer geappt 
worden tussen die jongelui, denk ik. 

Wij zijn reuze blij dat wij dit contact 
gelegd hebben en het spreekt 
voor zich dat wij lid worden van 
NVN. Hartelijk dank aan Lia voor de 
organisatie en de aanwezige ouders 
voor de warme ontvangst. Tot gauw!

KENNISMAKEN MET DE NVN BIJ BISON BOWLING IN UTRECHT

ACTIVITEIT VOOR 
JONGEREN VAN DE NVN

Door Ton Leerschool

Vanuit de jongeren Whats-app 
groep was er een activiteit bedacht 
waarbij ze elkaar konden ontmoeten 
om zo ervaringen met elkaar te 
delen, maar ook om gewoon een 
gezellige middag met elkaar te 
hebben. Hiervoor hebben ze de 
vereniging gevraagd om hen bij 
de organisatie en dergelijke te 
ondersteunen. Liza, een van de 
jongeren uit de Whats-app groep, 
is met de NVN gesprek gegaan en 
zo is er een middag georganiseerd 
die aan de wensen van de jongeren 
tegemoet is gekomen. En daarnaast 
ook de gelegenheid gaf aan andere 
jongeren van de doelgroep om 
hier aan deel te nemen. En voor de 
ouders was er ook gelegenheid om 
met elkaar ervaringen uit te wisselen.

Bij alle activiteiten is de afstand 
die ervoor afgelegd moet worden 
vaak een drempel om wel of niet 
naar een activiteit toe te komen. 

Heel leuk was het dan ook om 
te zien dat er uit o.a. Groningen, 
Leeuwarden, Eindhoven, 
Wageningen, Tilburg, Someren, 
Soest & Den Haag jongeren bereid 
waren om naar Utrecht te komen. 
Liza (en andere aanwezigen) 
hartelijk dank voor het genomen 
initiatief, het meedenken en 
doen van deze leuke middag!

Heb je ook een leuk idee of  
zou je graag eens zien dat er 
bijvoorbeeld voor specifiek  
jouw doelgroep iets wordt 
 georganiseerd? Stuur dan een 
mail naar info-nvn@narcolepsie.nl. 
Wij van de bestuurs- en 
adviesraad van de NVN 
denken graag met je mee!

ACTIVITEIT
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Na mijn vorige stuk over ons onder-
zoek, nu ongeveer een jaar geleden, 
wilde ik een korte update geven over 
nieuwe bevindingen in het onderzoek 
naar narcolepsie. In het afgelopen 
jaar ben ik tot aan december full-
time bezig geweest met onderzoek 
bij het Slaap-Waakcentrum SEIN 
en in het Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC). Sinds januari 
werk ik naast mijn onderzoek ook 
als arts-assistent neurologie in het 
LUMC, dus drukke tijden! Dit keer 
wil ik het over twee onderzoeken 
hebben waarmee we ons het afge-
lopen jaar hebben bezig gehouden.

De vorige keer sprak ik al over het 
hoofdonderwerp van mijn promotie: 
de rol van het immuunsysteem bij 
narcolepsie. Een van de onderzoeken 
die ik beschreef ging over de zoektocht 
naar immuuncellen die betrokken 
zijn bij het ontstaan van narcolepsie. 
Helaas zijn de definitieve resultaten 
van dat stuk van het onderzoek nog 
niet bekend. Wat we echter wel 
hebben kunnen afronden is, hoop 
ik, ook interessant om te vertellen. 
Het is ondertussen wel bekend dat in 
sommige landen het aantal mensen dat 
narcolepsie kreeg, flink toenam na de 
Mexicaanse griep in 2009. Nu is het zo 
dat wij erg benieuwd zijn of narcolepsie 
die ontstaan is na 2009 hetzelfde 
soort narcolepsie is als de narcolepsie 
van voor 2009. Het onderzoeken van 
het immuunsysteem is een van de 
manieren om daarachter te komen.

Wij hebben gekeken naar een 
eiwit (HLA-DQ6) dat voorkomt 
op immuuncellen. Vrijwel alle 
narcolepsiepatiënten hebben dit 
eiwit, terwijl maar een klein deel van 
de algemene bevolking dit eiwit 
meedraagt. Wij denken dan ook dat 
dit eiwit een rol speelt in het ontstaan 
van narcolepsie. Er zijn echter ook nog 
andere eiwitten op immuuncellen die 
erg lijken op HLA-DQ6. We hebben 
zowel HLA-DQ6 als de daarop 
lijkende eiwitten vergeleken tussen 
mensen die voor 2009 narcolepsie 
hebben gekregen en mensen die 
na de Mexicaanse griep narcolepsie 
hebben gekregen. Interessant genoeg 
zien we geen verschillen tussen die 
eiwitten in de twee groepen. Wij 
denken daarom dat de narcolepsie 
van na de Mexicaanse griep niet 
anders is dan die van ervoor.

Naast onderzoek naar het 
immuunsysteem, doen we bij 
het Slaap-Waakcentrum SEIN in 
Heemstede en het LUMC ook veel 
onderzoek naar de symptomen van 
narcolepsie. Een van de dingen die 
we bijvoorbeeld nog onvoldoende 
begrijpen is hoe mensen met 
narcolepsie het in slaap vallen overdag 
beleven. Wij vroegen ons af of mensen 
met narcolepsie altijd doorhebben dat 
ze in slaap vallen: dit is bijvoorbeeld 
belangrijk als beslissingen worden 
gemaakt over het veranderen van de 
medicatie voor narcolepsie. Om dit 
te onderzoeken hebben we gekeken 

naar de dutjestesten (multiple sleep 
latency tests) die onder andere worden 
verricht om de diagnose narcolepsie 
te stellen. Hierbij hebben we zowel 
mensen met narcolepsie als mensen 
met andere slaapaandoeningen na 
elk dutje gevraagd of ze dachten te 
hebben geslapen of gedroomd. Wat 
ons opviel was dat niet alleen mensen 
met narcolepsie, maar ook mensen 
met andere slaapziekten bij ongeveer 
een kwart van de dutjes niet precies 
wisten of ze nu geslapen hadden. 
Goed om te weten als je bedenkt 
dat beslissingen over het aanpassen 
van de medicatie vaak gemaakt 
worden op basis van hoe mensen zelf 
de slaperigheid overdag ervaren!

Daarnaast zagen we dat mensen met 
narcolepsie vaker vertelden gedroomd 
te hebben. Dit komt waarschijnlijk 
deels doordat bij narcolepsie 
vaker REM-slaap, of droomslaap, 
voorkomt in dutjes. Interessant om 
te onderzoeken zou bijvoorbeeld zijn 
of ook de inhoud van de dromen bij 
mensen met narcolepsie anders is 
dan bij gezonde mensen of mensen 
met andere slaapaandoeningen.

Voor een breder overzicht van ons 
onderzoek, kunt u altijd een blik 
werpen op onze websites:  
www.lumc.nl/org/neurologie/
research/slaaponderzoek en 
www.sein.nl/wetenschappelijk-
onderzoek/onderzoeksprogrammas/
slaapstoornissen.

DE ROL VAN HET 
IMMUUNSYSTEEM EN 
SLAAPBELEVING BIJ 
NARCOLEPSIE
Door Mink Schinkelshoek

ONDERZOEK
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1.   Wat kan je doen aan gewichtstoename door de 
Narcolepsie?

Aan gewichtstoename en overgewicht door narcolepsie, 
kun je in principe hetzelfde doen als aan vrijwel alle andere 
vormen van overgewicht namelijk minder eten en meer 
bewegen. Veel mensen met narcolepsie drinken 
energydrinks zoals Red Bull omdat ze dan even beter 
wakker kunnen blijven. Dit is erg onverstandig, want er zit 
dan misschien cafeïne in wat een beetje oppept, de grote 
hoeveelheid suiker, maakt de dip daarna des te groter (ook 
‘light’ dranken zijn ongezond). Het lijkt er meer en meer op 
dat een koolhydraatarm dieet heel goed is. Wanneer je 
minder suikers eet, heb je tussendoor veel minder trek en 
dus is het makkelijker vol te houden om niet steeds te 
snacken. Ik hoor ook vaak dat mensen veel minder slaperig 
zijn wanneer ze geen brood, rijst, aardappel of pasta eten. 
Als je minder slaperig bent, en afvalt, dan wordt je vanzelf 
ook actiever, waardoor je nog verder afvalt. 

Wel zou ik willen aanraden om daar een ‘koolhydraatarm 
kookboek’ bij te gebruiken, om een idee te krijgen wat je 
dan allemaal wel zou kunnen eten. Dit om te voorkomen 
dat je een heel eenzijdig dieet krijgt. Daarnaast zou je 
eigenlijk niet moeten ‘diëten’, maar moet je jouw leefstijl 
aanpassen. Je moet het namelijk blijven doen, want zodra 
je terugvalt in oude gewoontes vliegen de kilo’s er net zo 
hard weer aan. Ook voor mensen zonder narcolepsie kan 
dit goed werken. Ik ben op deze manier in 7-8 maanden 
tijd bijna 20 kilo afgevallen en voel me fitter dan ooit :-)

2.  Zouden de medicijnen die ik slik invloed 
kunnen hebben op mijn libido?

Ja dat kan, bij modafi nil komt verminderd libido voor 
bij 0,1% -1% van de gebruikers. Bij methylfenidaat 
(Ritalin) komt een libidostoornis voor in 0,01% - 0,1%. 

Pitolisant (Wakix) kan ook een veranderd libido 
geven in 0,01% - 0,1%. Bij deze middelen komt het 
probleem dus maar weinig voor. Natriumoxybaat 
(Xyrem) kan wel eens een verhoogde libido geven

Venlafaxine geeft een verminderd libido in 1%-10%, 
en bij clomipramine in > 10%. Hierbij moet je wel 
bedenken dat deze twee medicijnen doorgaans voor-
geschreven worden bij depressies, en dat dit mogelijk 
ook een oorzaak is van het veel voorkomen van deze 
problemen tijdens het gebruik van dit medicijn. 

3.  Ik ben benieuwd hoe andere patiënten omgaan met 
het verslappen van de spieren tijdens de seks. Op 
welke manier zou ik in contact kunnen komen met 
mensen die hierover willen/durven praten? 

Eerlijk gezegd weet ik niet hoe andere mensen met 
narcolepsie omgaan met kataplexie tijdens de seks. 
Wel bleek uit een onderzoek wat we in 2010 hebben 
gedaan dat 1 op de 5 mensen soms kataplexie kregen 
tijdens een orgasme, en 7 op de 100 man heeft dat altijd 
tijdens een orgasme. Als er mensen zijn die hierover 
willen praten, zouden ze mij eventueel mogen mailen, 
en dan kan ik jullie met elkaar in contact brengen.

Claire Donjacour is neuroloog 
somnoloog (slaap specialist) bij 

SEIN in Zwolle. Ze is in 2014 
gepromoveerd op onder andere 

hormonale aspecten van 
narcolepsie en de behandeling 

met natriumoxybaat (Xyrem). 

In deze rubriek probeert Claire 
antwoord te geven op al jouw 

vragen over narcolepsie. 

MEDISCH

VRAAG
HET

Clair e

Heb je ook een vraag aan Claire met betrekking tot 
narcolepsie? 
Bijvoorbeeld over kataplexie, sport, dromen, 
medicatie, wetenschappelijk onderzoek, werk/studie, 
vakantie, enz.? 

Mail deze dan naar: vraaghetaanclaire@xs4all.nl of 
info-nvn@narcolepsie.nl o.v.v. Vraag het aan Claire
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EEN INTERVIEW MET BELLE HUTT

HARDLOPEN EN FITNESSEN 
ALS MEDICIJN 
Door Sandra Pipping
Foto's: Nick Veyk

INTERVIEW
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Toen de Engelse Belle Hutt 

op 17-jarige leeftijd de 

diagnose narcolepsie kreeg, 

had ze geen idee wat het 

inhield. In haar zoektocht 

naar ervaringsverhalen 

kwam ze tot de ontdekking 

dat er eigenlijk helemaal 

geen positieve verhalen op 

internet te vinden waren. Niet 

één. Daar wilde ze wat aan 

doen. Na haar opleiding tot 

personal trainer startte ze een 

blog en inmiddels wordt ze 

op haar Instagram gevolgd 

door mensen met narcolepsie 

van over de hele wereld. 

Haar #energeticnarcoleptic 

staat symbool voor hoe ze 

omgaat met haar narcolepsie. 

Hardlopen, fi tnessen of welke 

beweging dan ook: voor Belle 

werkt het als medicijn.

Door een fout in het Pandemrix 
vaccin heb jij net als veel andere 
mensen in Engeland spontaan 
narcolepsie gekregen. Hoe 
was het voor jou om te horen 
dat je narcolepsie had?
Op het moment dat ik de diagnose 
kreeg waren de symptomen nog niet 
zo erg. Ik viel zo’n 1 a 2 keer per dag 
in slaap, had nog geen kataplexie en 
sliep redelijk ’s nachts. Dus toen vond 
ik het ook niet zo erg. Mijn moeder 
en ik hadden zelfs geen idee wat 
narcolepsie was toen ik de diagnose 
kreeg. Ik bekeek het per dag en vanaf 
het eerste moment wilde ik het ook 
niet mijn leven laten beheersen. 

Toch gebeurde dit wel. Ik ben al snel 
gestopt met school, omdat ik zelfs 

met medicatie niet wakker kon blijven 
en ik soms dezelfde dingen vier keer 
moest leren. Dus ik ben toen van 
school gegaan en heb vervolgens 
drie jaar fulltime aan professioneel 
show jumping gedaan. Later 
realiseerde ik me dat ik iets anders 
wilde dan 24/7 mijn tijd besteden aan 
paardrijden. Ik vond het echt leuk om 
te doen, maar het was ook fysiek heel 
zwaar. Ik voelde me constant zo moe 
dat ik daar mee ben gestopt. Ook 
omdat ik in die tijd mijn Nederlandse 
vriend had ontmoet op een skitrip 
en hem ook graag meer wilde zien.

Dus toen ben ik op zoek gegaan naar 
andere manieren om te bewegen. 
Op een dag ben ik een stuk gaan 
hardlopen en ik voelde me erna zo 
ontzettend goed. Alsof ik de hele 
wereld weer aankon. Toen ben ik met 
mijn moeder gaan praten. Zij is een 
fi tnessinstructeur dus ik vroeg haar 
hoe zij haar diploma had behaald. Ik 
dacht dat ik daarvoor moest studeren, 
maar zij gaf aan dat ik gewoon een 
intensieve cursus van 6 weken kon 
doen. Dus dat heb ik gedaan.

Na elke workout die ik doe, thuis 
of in de sportschool, voel ik me 
zó goed dat het een manier van 
leven is geworden waar ik niet meer 
zonder kan. Ik help hier anderen 
mee, voel me zelf ook super fi t 
en I love every second of it.

Wauw. Dus dat ene stuk hardlopen 
heeft geleid tot het personal 
trainers leven dat je nu leidt? 
Het klinkt misschien als een sprookje, 
maar het is wel echt wat het was. Ik 
zat op dat moment in zo’n diep dal. Ik 
had geen idee wat ik met mijn leven 
kon doen. Ik kon niet naar school, 
omdat ik in slaap viel. En ik kon geen 
werk krijgen, omdat ik niet langer dan 
een half uur achter een computer kon 
zitten zonder in slaap te vallen. De 
enige manier om wakker te blijven én 
me goed te voelen was door continu 
in beweging te zijn. Dus toen dacht ik 

wat is een beroep waarbij je continu 
beweegt en ben ik die opleiding gaan 
doen. Ik heb toen 2,5 jaar zelfstandig 
gewerkt als personal trainer voor een 
groepje dames die 1 a 2 keer per 
week bij mij kwamen om te trainen. 
Om hen beter te zien worden en 
hen daarbij kunnen helpen, dat 
vond ik geweldig. Tegelijkertijd 
bleef ik zelf ook fi t én wakker.

Anabelle Hutt kreeg narcolepsie nadat 
ze i.v.m. de Mexicaanse griepepidemie 
in 2009 ingeënt moest worden met het 
vaccin Pandemrix. Er zijn meer dan 6 
miljoen mensen in Engeland ingeënt 
met dit vaccin, waarna uit een groot 
onderzoek bij 4- tot 8-jarigen bleek dat 
ongeveer één op de 55.000 prikken 
tot narcolepsie leidde.* Annabelle was 
daar één van. Annabelle woont met 
haar vriend in Amsterdam en is personal 
trainer bij Peoples Place Gym. Met 
haar #energeticnarcoleptic inspireert 
ze mensen met narcolepsie van over 
de hele wereld om meer te sporten. 
Momenteel werkt ze aan een boek met 
workouts, recepten en persoonlijke 
ervaringen. Naar verwachting ligt het 
boek rond 15 april in de winkels. 

*Bron: Narcolepsy UK
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Dat is geweldig. Zelf heb ik als ik 
erg moe ben dat elke sportactiviteit 
te zwaar voelt. Hoe doe jij dat, 
als je je zo moe voelt dat je 
toch die workout kunt doen?
Omdat het voor mij mijn werk is, 
heb ik geen keuze om wel of niet te 
sporten. Toch wil ook ik 8 tot 10 keer 
per week mijn les cancelen, omdat 
ik zo moe ben. Op zo’n moment is 
voor een groep staan schreeuwen 
en energiek zijn echt wel het laatste 
dat ik wil. Toch probeer ik alles per 
dag of soms per minuut te bekijken.

Als ik me zo ellendig voel, dan begin 
ik altijd heel klein. Ik ga een rondje 
lopen met mijn hond. Ik wil het niet, 
maar ik doe het toch. Als ik dan 
terugkom voel ik me een heel klein 
beetje beter. Dan stap ik op mijn fiets 
richting werk en zeg tegen mezelf dat 
als ik op werk ben wel kijk hoe het 
gaat. Tegen de tijd dat ik aankom op 
mijn werk voel ik me al zoveel beter 
en dat is alleen maar van een stukje 
fietsen. Dan loop ik naar mijn les 
en eigenlijk zodra ik begin met wat 
simpele oefeningen in mijn les en voel 
ik me met de minuut nog iets beter. 

Heb je dan nooit dat je 
over je grenzen gaat?
Zeker wel. In de eerste vier jaar was 
ik zo koppig. Ik wilde niet slapen. Ik 
dacht ik houd mezelf gewoon bezig 
en in beweging, dan hoef ik niet te 
slapen. Nu weet ik dat als ik door 
blijf gaan, mijn lichaam stop zegt. 
Ik probeer het zoveel mogelijk te 

accepteren. Pas geleden moest ik 
nog een paar lessen afzeggen, ook 
al wilde ik dit ect niet. We gingen uit 
eten met vrienden en normaal val ik 
ook wel even een paar keer kort weg, 
maar nu sliep ik al bij het voorrecht 
en heb de hele tijd naast mijn vriend 
zitten slapen tot we klaar waren. 
Dat was omdat ik de hele dag was 
doorgegaan. En dat is niet wat ik wil.

Ik wil ook energie over houden 
zodat ik nog leuke dingen kan doen 
met mijn vriend. Dus ook ik moet 
soms lessen afzeggen of een stapje 
terug doen, omdat ik te lang ben 
doorgegaan. Sporten is voor mij een 
middel om me echt goed te voelen, 
maar ook daar zitten grenzen aan. 
Ik luister nu veel meer naar mijn 
lichaam. Dat is waarom ik de tip geef 
om alles in kleine stapjes te doen. 
We zijn tenslotte anders dan mensen 
zonder narcolepsie en dus zullen we 
altijd dutjes moeten blijven doen. 
Als we dat niet doen, storten we op 

een bepaald moment in. Daarom 
doe ik ook twee dutjes per dag.

Zijn er nog andere dingen waar 
je rekening mee houdt?
Zelf doe ik vooral kleine workouts 
om me energiek te voelen. Zo nu 
en dan volg ik ook een les, omdat 
ik het heel leuk vind. Maar dit kost 
ook ontzettend veel energie. Het is 
45 minuten zeer intensief sporten 
en daarna moet ik gewoon echt 
een uur slapen. Dat is iets dat ik 
pas afgelopen jaar heb geleerd. 
Voorheen dacht ik daar niet over 
na en dan was ik ’s avonds niet 
eens in staat om een gesprek te 
voeren met mijn vriend. In plaats 
van zo’n lesje, doe ik nu zelf drie 
keer per dag een workout van 10 
minuten om me goed te voelen 
en mijn lichaam toch te trainen.

Verder eet ik op de juiste tijden, 
eet ik verspreid over de dag kleine 
hoeveelheden en héél gezond. Dat 
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'Ik help hier 
 anderen mee,  
voel me zelf  

ook super fit en  
I love every 

 second of it.'

klinkt misschien alsof ik dat ook 
zou moeten, omdat ik een personal 
trainer ben, maar ik doe dit om 
wat het met mijn lichaam doet. 
Ik eet geen pizza. Niet omdat ik 
geen pizza wil eten, maar omdat ik 
halverwege de pizza al in slaap zou 
vallen, omdat het zo’n zware maaltijd 
is. Daarom eet ik veel liever iets 
met vis, groentes en bijvoorbeeld 
zoete aardappels omdat ik me 
daarna gewoon prima voel. 

Ben je anders tegen het leven gaan 
aankijken door je narcolepsie?
Ik realiseer me pas sinds twee jaar 
dat mijn persoonlijkheid door de 
narcolepsie compleet is veranderd. 
Goed en slecht. Ik accepteer steeds 
meer dat mijn lichaam anders is dan 
vroeger en ik ben veel bewuster 
gaan leven. Ik waardeer het zo om 
alleen al wakker te zijn. Vroeger was 
overdag wakker zijn en ’s nachts 
lekker slapen normaal. Dat was 
gewoon hoe het was en ik waardeerde 
dat niet. Nu waardeer ik het wakker 
zijn zo, dat ik elke minuut dat ik 
wakker ben het beste eruit wil halen. 
Hierdoor ben ik de kleine dingen 
gaan waarderen: lachen van met mijn 
vrienden, de waardering na een les 
of iemand die ik inspireer door mijn 
Instagram-account.

Met je #energeticnarcoleptic 
weet je mensen uit de hele 
wereld te inspireren. Hoe ben 
je hiermee begonnen?
Omdat ik online nergens positieve 
en realistische ervaringen kon vinden 
over narcolepsie dacht ik: dit is 
waar ik verandering in ga brengen. 
Ik ben begonnen met schrijven op 
mijn blog. Dat voelde veilig, het 
écht laten zien op beeld vond ik 
lastig. Zo postte ik wel foto’s van 
mijn workouts op mijn Instagram 
account. Ik heb mezelf een keer 
opgenomen, omdat ik wilde zien 
hoe het eruit zag als ik in slaap 
viel. Daarna heeft het nog een jaar 
geduurd voor ik dit online durfde 
te zetten, omdat ik het er echt niet 
uit vond zien en allesbehalve leuk. 
Toen dacht ik dit is wel hoe het 
eruitziet en wat ik heb en niet de 

memes op internet of dingen in 
films. Dit is echt wat het is. Sinds ik 
dat durfde te plaatsen kreeg ik per 
dag steeds een paar mensen met 
narcolepsie die mij zijn gaan volgen 
en zo is het gaan groeien. Dit zorgde 
ook voor gesprekken met anderen 
en voelde ik mij minder alleen. 

Wat zijn je toekomstplannen: 
voor alles wat je doet met 
#energeticnarcoleptic, maar 
ook in je persoonlijke leven? 
In de toekomst wil ik zeker trouwen 
en kinderen krijgen en ik zie mezelf 
misschien nog een paar jaar in 
Amsterdam wonen. Ik ben een 
plattelandsmeisje uit Engeland, 
dus de stad is niet mijn favoriete 
plek om te wonen. Maar voor 
nu vind ik Amsterdam absoluut 
fantastisch. Verder komt mijn 
boek dit jaar uit en zou ik graag 
meer willen doen om awareness 
te creëren voor narcolepsie.

Dat zijn mooie plannen! Kun je wat 
meer vertellen over het boek?
Het is echt een boek, geen guide. 
Je kunt het letterlijk op elke pagina 
openslaan. Het zijn workouts die 
helpen om je iets energieker te 
voelen of om je te helpen focussen. 
Maar ook voor echt slaperige dagen. 
Als je echt met slaperigheid worstelt, 
is dit een boek met workouts om 
heel langzaam mee te beginnen. 
Zodat je vanaf daar kunt opbouwen. 
Het is enigszins bedoeld voor 
mensen met narcolepsie, maar het 

is ook voor andere mensen die 
zich moe voelen in deze drukke 
tijd. Dus het is meer een boek voor 
mensen die moeite hebben met 
sporten, omdat ze zich moe voelen. 
Ik hoor mensen in de sportschool 
dagelijks zeggen ‘’Ik ben zo moe’’ 
en ik denk dan jij bent echt niet 
moe. Je hebt waarschijnlijk 8 uur 
geslapen, iets wat voor mij een 
droom is. Het is een mindset. 

Dus voor mijn boek heb ik ongeveer 
30 trainingen ontwikkeld die 
allemaal 10 minuten duren en waar 
je geen of weinig attributen voor 
nodig hebt. Ook vind je in het boek 
ongeveer 15 van mijn favoriete 
recepten, bijvoorbeeld gezonde 
diner recepten die bijdragen aan 
een goede nachtrust. Het boek is 
een plek waar ik al mijn kennis heb 
gebundeld en waar ik - tussen de 
workouts en recepten in - kleine 
anekdotes heb geschreven over hoe 
het is om met narcolepsie te leven. 
Dit is meer om mensen, die mijn 
boek kopen en geen narcolepsie 
hebben, te inspireren. Zo van: als ik 
het kan, dan kunnen zij het ook. Ik 
geloof echt dat lichaamsbeweging 
een remedie is voor veel dingen. 

Wat is je advies aan mensen 
met narcolepsie die ook 
meer willen bewegen?
Elke keer dat ik begin met trainen 
weet ik dat ik uiteindelijk meer doe 
dan die ene oefening en dat ik me 
beter zal voelen. Daarom zeg ik 
tegen mensen met narcolepsie: maak 
je doel niet te groot. Zeg niet, ik ga 
naar een groepsles van 45 minuten 
en ik geef alles wat ik kan. Dat is 
zo’n groot iets als je geen energie 
hebt, dus dan zul je ook niet gaan. 
Begin met iets kleins, zoals dips of 
ga planken. Het klinkt misschien 
gek, maar begin met iets waar je je 
huis niet voor uit hoeft. Doe op de 
grond wat sit ups en je zult je een 
heel klein beetje wakkerder voelen. 
Doe er nog een oefening achteraan 
en dan gaat het weer een stukje 
beter. Het gaat erom dat je je doel 
niet te groot maakt, maar stap voor 
stap steeds een beetje meer doet. 
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Rondvaart Binnendieze, Den Bosch
25 april
Met een enthousiaste schippersgids 
gaan we varen over de Binnendieze. 
Deze laat ons alle facetten van de 
boeiende Binnendieze zien. Varend 
door de spannende, smalle en soms 
donkere waterlopen komen we  
langs en onder de mooiste plekjes  
in het historische stadscentrum van 
Den Bosch. 

Ook gaan we onze eigen Bossche Bol 
maken die natuurlijk niet mag 
ontbreken bij een bezoek aan  
Den Bosch.

Lid en één begeleider gratis. Niet-leden 
€20,-. Meld je aan voor 18 april o.v.v. wel of 
geen lid, naam en leeftijd van alle personen 
en eventuele dieetwensen/allergieën.   

Dagje Scheveningen
10 mei
Dagje aan het strand voor het hele 
gezin, moeders hebben een streepje 
voor, omdat het moederdag is! We 
verzamelen tussen 11.00-11.30 
uur op de vernieuwde Pier van 
Scheveningen. Om 11.45 uur op een 
unieke locatie, acht meter boven 
de Noordzee op de beroemde 
Pier van Scheveningen, vinden 

we het meest luxe reuzenrad van 
Nederland: SkyView de Pier. We 
gaan genieten van een geweldig 
uitzicht over land en zee in een 
gesloten gondel, waardoor je in alle 
weersomstandigheden comfortabel 
zit. Om 12.30 uur gaan we lunchen 
en loungen in een gezellig strandtent 
met o.a. soepje, broodjes en vers 
fruit. Om 13.45 uur kan iedereen 
vanaf 7 jaar meedoen aan een 1,5 uur 
durende clinic Powerkiten, of je kan 
ervoor kiezen om Sealife te bezoeken. 

Lid en één begeleider gratis, kinderen 
t/m 4 jaar gratis, kinderen tot en met 
12 jaar €10,- en niet-leden € 20,-. 
Meld je aan voor 3 mei o.v.v. wel of 
geen lid, naam en leeftijd van alle 
personen, eventuele dieetwensen/
allergieën en geef aan of je wil 
Powerkiten of Sealife wil bezoeken. 

Sailwise Watersportweekend
26 juni 20.00 uur t/m 
28 juni 16:00
Maak midden in de Loosdrechtse 
Plassen kennis met alle vormen 
van watersport op het eiland 
Robinson Crusoe. Ooit gedroomd 

ACTIVITEITENAGENDA 2020

ACTIVITEIT

Deze activiteit kan door de 

coronacrisis helaas niet doorgaan.

Deze activiteit kan door de 

coronacrisis helaas niet doorgaan.
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van catamaranzeilen in een trapeze, 
zeiltochten bij zonsondergang of 
kanoën bij zonsopgang? Of ga je 
liever waterskiën, surfen of er met een 
zeilbootje op uit? Het kan allemaal! 
Vanuit Sailwise zijn er minimaal 6 
deskundige watersport begeleiders 
die ervoor zorgen dat je veilig bent 
op het water. Ook zijn er vanuit de 
NVN drie begeleiders aanwezig 
die weten hoe het op het eiland is. 
Voor vragen kun je bij hen terecht.

Er is plaats voor 20 personen (vanaf 12 
jaar). Gratis voor leden. Van niet-leden 
vragen we om een bij drage van €27,50. 
Meld je aan voor 10 juni o.v.v. wel of geen 
lid, naam en leeftij d van alle personen 
en eventuele dieetwensen/allergieën.

Luxe Kampeerweekend, Otterlo
4 september vanaf 15:00 uur 
t/m 7 september 10:00 uur
We gaan naar het vakantiepark De 
Wije Werelt in Otterlo. Het is luxe 
kamperen, want we verblijven in 
verschillende boslodges, waardoor je 
zelf niet met tent en slaapzak hoeft 
te sjouwen en we bij slecht weer niet 
uit onze tent drijven. Op alcoholische 
dranken na wordt het eten en 

drinken bekostigd door de NVN. Wel 
zullen we gezamenlijk zorg moeten 
dragen voor de boodschappen, 
koken/bbq, de afwas en het netjes 
achterlaten van de boslodges. 

Daarnaast blijft er genoeg tijd over 
om heerlijk te genieten van elkaar, 
de omgeving of de faciliteiten op 
het park. Neem gezellig iemand of je 
gezin mee! Er zijn maar een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar, dus 
geef je tijdig op want vol is vol!  

Lid en één metgezel gratis. Kinderen 
tot 12 jaar €35,-. Niet leden €50,-. 
Meld je voor 28 augustus aan o.v.v. 
wel of geen lid, voor- en achternaam en 
geboortedatum van alle personen.

Stadswandeling Leeuwarden
26 september
We gaan de stad Leeuwarden 
te voet ontdekken. Tussen de 
middag gaan we genieten van een 
heerlijke lunch. Verdere details 
over deze dag volgt nog, dus 
houd de website in de gaten! 

Neem gezellig iemand mee! Lid en 
één begeleider gratis. Niet-leden €20,-. 
Meld je aan voor 19 september.

Kookworkshop, Amersfoort
3 oktober 14:00 tot 18:00 uur
We gaan een middag genieten in de 
mooie kookstudio van het Smulweb 
kookcollege onder begeleiding van 
chef-kok Janco. Speciaal voor ons 
heeft hij 8 recepten gemaakt die 
eenvoudig, koolhydraatarm, gezond 
zijn. Neem gezellig iemand mee! 

Lid en één begeleider gratis. Niet-leden 
€20,-. Meld je aan voor 23 september o.v.v. 
wel of geen lid, naam en leeftijd van alle 
personen en eventuele dieetwensen/
allergieën.

Landelijke Contactdag
7 november, Driebergen
Een dag met allerlei verschillende 
workshops, gegeven door specialisten 
en ervaringsdeskundigen, maar 
vooral ook een dag om in contact 
te komen met lotgenoten, partners, 
familieleden. De Landelijke 
Contactdag wordt georganiseerd bij 
Hotel Bergse Bossen in Driebergen. 
We reserveren hier dan ook een 
aantal kamers zodat er voldoende 
mogelijkheid is voor een dutje. 
Neem gezellig iemand mee! 

Lid en één begeleider gratis. Niet-leden 
€10,-. Aanmelden kan vanaf half oktober 
via de website o.v.v.: wel of geen lid, 
naam en leeftij d van alle personen.

Nog geen lid, maar wel 
een activiteit bĳ wonen? 
Ben je nog geen lid van onze 
patiënten vereniging, maar wil je wel 
graag een activiteit bijwonen? Wordt 
dan gauw lid! Een lidmaatschap 
bij de NVN kost € 27,50 per jaar; 
hiermee kun je gratis deelnemen 
aan de activiteiten, ontvang 
je drie keer per jaar het NVN 
magazine en word je op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen 
rondom narcolepsie onderzoeken 
en updates van de vereniging 
zelf. We zien je dan graag bij 
de eerstvolgende activiteit!

Aanmelden activiteiten
Meld je aan via de agenda op 
de website, mail naar info-nvn@
narcolepsie.nl of bel naar 0344-
849221. Bereikbaar op maandag t/m 
donderdag van 09.00 - 15.00 uur. 

Bĳ eenkomsten van bestuur 
met de Adviesraad
Deze vinden plaats op zaterdag 
16 mei, zaterdag 12 september en 
zaterdag 28 november. Overleg 
vindt plaats bij PGO Support in 
Utrecht van 09.30 - 12.30 uur. 
Meld je aan via info-nvn@narco-
lepsie.nl of bel naar 0344-849221.



De een kan niet zonder zijn boterham halverwege de ochtend, de ander pakt standaard om 

10 uur een koek bij de koffi e, en weer iemand anders eet overdag helemaal niets tussendoor. 

Eet jij tussendoortjes? Of juist niet, omdat je denkt dat het beter is om alleen 3 maaltijden te 

eten?

Als diëtist krijg ik regelmatig de vraag 
of tussendoortjes gezond zijn. Dan 
vertel ik iets over de functie ervan. 
Zo heeft die boterham duidelijk 
de functie om te voeden/vullen, 
terwijl die koek weinig vult maar 
waarschijnlijk uit gewoonte wordt 
gepakt. Een tussendoortje is namelijk 
gezond wanneer je lichaam er iets 
aan heeft, bijvoorbeeld omdat er 
vitaminen, goede vetten, of andere 
gezonde stoffen in zitten (zoals fruit, 
snackgroenten, noten) en wanneer 
het voedzaam/vullend is. Zo zit je 
bijvoorbeeld sneller vol wanneer 
het vezels bevat (bijv. een volkoren 
cracker) en ook eiwitten hebben 
een verzadigend effect (bijv. een 
gekookt ei of een schaaltje kwark). 
Het gaat dus niet zozeer alleen om 
de calorieën! Al kan je vast zelf wel 
inschatten dat een gevulde koek 
minder gezond is dan een biscuitje …

Tenslotte is het goed om te kijken 
naar waarom je eet. Eet je omdat 
je honger hebt? Eet dan iets voed-
zaams. Geen honger, maar vooral 
zin in iets lekkers? Kies dan iets wat 
je echt lekker vindt, én zorg dat je 
de rust hebt om ervan te kunnen 
genieten. Ben je vooral aan het eten 
door onrust of verveling (het bekende 
‘snaaien’)? Probeer de oplossing in 
iets anders dan eten te zoeken. Een 
stukje lopen bijvoorbeeld, dan heb 
je gelijk weer wat beweging gehad. 
Of kies iets anders als afl eiding, 
zolang het je ontspanning geeft.

Hip & Healthy
Er komen steeds meer ogenschijn-
lijke ‘gezonde’ tussendoortjes op de 
markt. Met moderne (liefst Engelse) 
termen als 'Natural, Primal, Raw, 
Organic, Rude, Low carb, Vegan’ 
en meestal met de suggestie van 
allerlei hippe superfoods. Zeg nu 
zelf, een reep met opschrift raw 
organic food cacao bites met goji
klinkt toch minder saai dan een 
simpele appel? Toch weten ze in die 
kleine reep van 3 happen erg veel 
suiker te stoppen (zo’n 12 gram). 
Zo’n glutenvrije reep van gepofte 
rijst met laagje yoghurt bevat wel 
225 calorieën (dat zijn 3 appels)! 

Mijn advies: eet minder snacks die 
in de fabriek gemaakt zijn, en meer 
onbewerkte ‘normale’ voeding zoals 
een handje gedroogd fruit of onge-
zouten noten. Of maak hier zelf snacks 
van zoals de volgende twee recepten:

VOEDING

tips van diëtist en narcolepsie patiënt
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 Haver-noten repen

Deze repen zijn erg voedzaam door de 
vele vezels, dus ideaal als snack.

Ingrediënten (voor 13-15 repen)
• 260 gram havervlokken
• 120 gram gemengde noten*

• 75 gram gedroogde abrikozen
• 75 gram ontpitte dadels
• rasp van 1 citroen
• 2 eetlepels kaneel
• 130 gram honing
• 4 eetlepels water
• 4 eetlepels olie

*  een mengsel van bijvoorbeeld ongezouten 
amandelen, hazelnoten, paranoten, pecannoten, 
pompoenpitten, zonnebloempitten, walnoten.

Zo maak je het:
• Verwarm de oven voor op 200 graden.
•  Doe de haver, noten, zaden, dadels/abrikozen, 

citroenschil en kaneel in een blender of hakmachine 
en maal tot een grove substantie. Geen blender? 
Je kan het ook zelf in stukjes hakken/snijden.

•  Verwarm de honing in een pannetje tot deze heel 
vloeibaar is, doe dan de olie en het water erbij. 
Roer door en voeg je havermengsel toe. Roer weer 
goed door, totdat je een kleverige massa krijgt. 

• 

Bekleed een bakblik of ovenschaal met bakpapier en 
verdeel je mengsel erover. Smeer goed uit, zodat het 
overal even dik is (ongeveer 1 cm) en druk goed aan.
•  Bak 25-30 minuten in de oven totdat het 

mooi goudbruin is, maar niet donkerbruin. 
Het mag nog een beetje zacht zijn, dit wordt 
vanzelf hard tijdens het afkoelen.

•  Haal uit de oven en maak inkepingen met je 
mes waar je de repen straks wilt snijden.

•  Laat de plak goed afkoelen en snijd dan in repen. 

Variatie: Vervang een deel van de haver door gepofte 
Quinoa. 
Tip: Vries de repen per stuk in zodat je altijd een voorraad 
hebt. Handig voor onderweg. 

Deze gezonde snoepballetjes bevatten maar een paar 
ingrediënten, en zijn leuk om met de kids te maken. 

Ingrediënten 
• 100 gram Gedroogde abrikozen
• 50 gram Hazelnoten (andere noten kan ook)
• 1 eetlepel Pindakaas 
Ter garnering: kokosrasp, cacao poeder, 
sesamzaadjes, gebroken lijnzaad (optioneel).

Zo maak je het:
Maal de ingrediënten fi jn in een keukenmachine of blender 
tot een plakkerig mengsel. Eventueel kunnen een paar 
druppels water zorgen dat het mengsel beter plakt. 
Maak kleine balletjes met je handen, en rol ze door de 
garnering. Laat de balletjes stevig worden in de koelkast. 

Abrikozen-noten 
ba� etjes
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Slaapaanvallen
Narcolepsie is een slaap/waakstoornis. Het kenmerkende 
symptoom van mensen met narcolepsie is slaperigheid 
en haast onbedwingbare slaapaanvallen overdag. 
Ook wanneer patiënten voldoende nachtrust hebben 
gekregen, hebben zij dagelijks last van slaapaanvallen.

Kataplexie
Daarnaast heeft ongeveer 60 - 70% van de patiënten ook 
kataplexie. Dit zijn korte spierverslappingen die worden 
uitgelokt door bepaalde emoties zoals: hard lachen, 
woede, een plotselinge 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 kan 
optreden, is men zich nog wel bewust van de omgeving, 
maar niet in staat zich te bewegen. Dit kan erg beangstigend 
of bedreigend zijn voor de patiënt. Ongeveer 30% van alle 
patiënten heeft regelmatig 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 
kortdurende extreem levendige droombeelden 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, 
slaapparalyse 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 
geheugen -en concentratiestoornissen en automatisch 
gedrag komen veel voor.

Psychosociale gevolgen
Mensen met narcolepsie worden ten onrechte door hun 
omgeving vaak versleten voor lui en ongeïnteresseerd. De 
slaapaanvallen, maar zeker ook de kataplexie heeft zeer 
grote psychosociale gevolgen voor de meeste 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 neurologische aandoening. 
Het komt bij ongeveer 1 op de 2000 mensen voor. In 
Nederland zijn naar schatting ruim 7000 mensen die lijden 
aan narcolepsie. Bij 1500 is de diagnose gesteld. De ziekte 
is relatief onbekend bij artsen en wordt vaak verward met 
psychische aandoeningen, waardoor het gemiddeld 10 
jaar duurt 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 beheersbaar maken. 
Voorlichting aan patiënt, professional en omgeving 
draagt bij aan een groter begrip voor deze zeldzame 
slaapstoornis.

Onderzoek
Onderzoekers doen de laatste jaren grote ontdekkingen. 
Men weet inmiddels dat de oorzaak ligt in het feit dat 
bij mensen met narcolepsie bepaalde hersenstoffen 
(hypocretine/orexine) ontbreken.

Meer informatie: www.narcolepsie.nl

‘WAT IS NARCOLEPSIE?’


