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Zondag 22 september 2019 was de eerste wereldwijde narcolepsiedag. Het was mooi
om te zien hoe er op deze dag in allerlei landen op verschillende manieren aandacht
gevraagd werd voor narcolepsie. Wat een verschil met toen ik bijna 25 jaar geleden de
diagnose kreeg en er nog zo weinig bekend was over narcolepsie. De neuroloog gaf
mij, naast een paar kopietjes in het Engels, ook het adres van de patiëntenvereniging:
de Nederlandse Vereniging Narcolepsie. Ik ben direct lid geworden.

Website: www.narcolepsie.nl
Facebookpagina:
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Bankrelaties NVN
Rabobank: NL47.RABO.0150.172087
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Onlangs ben ik, op uitnodiging van de Task Force Guideline Narcolepsy, twee dagen
in Kopenhagen geweest. De Task Force bestaat uit een aantal neurologen uit
verschillende Europese landen en is bezig een Europese richtlijn te schrijven over de
behandeling van narcolepsie. Daarbij willen zij ook graag input van patiënten. Samen
met Madeleine uit Zweden en Connie uit Denemarken bespreken we wat er, vanuit de
patiënten, in een European Guideline moet komen. Het wordt steeds duidelijker dat er
meer nodig is dan één of twee keer per jaar een consult bij een neuroloog om te
checken of de medicatie nog voldoet. Langzaamaan dringt overal besef door dat het
daarnaast heel belangrijk is om met iemand te praten over je kwaliteit van leven: lukt
het je om de dingen te doen die je wilt doen? Hoe gaat het op je werk/met school?
Heb je ’s avonds nog energie om leuke dingen te doen?

Loes Krekels & Leontien Sickenga
Vormgeving
Vincent van Brink

Het geeft mij heel veel energie om hierover met andere patiënten en artsen in gesprek
te gaan. Om te kijken wat er nodig is in de ondersteuning van mensen met narcolepsie.
En dat een patiëntenvereniging daar een heel grote rol in speelt, dat staat voor mij als
een paal boven water!

Drukwerk
Stichting MEO, Alkmaar.
www.stichtingmeo.nl
Foto voorkant magazine
Carijn Roelofsen /
Fotograaf Loes Krekels
Het NVN Magazine is een uitgave
van de Nederlandse Vereniging
Narcolepsie en verschijnt twee keer
per jaar. Het bestuur stelt aanlevering

Een goed voorbeeld van wat wij als patiëntenvereniging kunnen doen was de
Landelijke Contactdag in Driebergen. Het was een geweldige dag. We waren blij met
de opkomst van zoveel mensen. Ook waren we erg blij met alle specialisten en
(ervarings)deskundigen die deze dag aanwezig waren en bereid waren om hun kennis
te delen. Het doel van de Landelijke Contactdag is om patiënten, partners en
familieleden meer kennis te geven over narcolepsie en daarmee meer handvatten hoe
ermee om te gaan. Het simpelweg in contact komen met andere mensen die dezelfde
vragen hebben, en ervaringen delen, met elkaar in gesprek zijn, dat zijn heel
belangrijke onderdelen van deze dag. En als ik kijk hoeveel mensen er na de workshops
bleven om nog na te praten onder het genot van een drankje, dan zijn we wat dat
betreft zeker geslaagd!

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

Een organisatie als de NVN draait op de inzet van vrijwilligers. Samen kunnen we een
verschil maken! Kijk vooral naar de oproepen op de Nieuwspagina, misschien staat er
iets voor jou bij. Ja, het kost tijd om samen te komen en te overleggen en dingen te
organiseren, maar geloof me: het levert ook heel erg veel energie op!

inhoud van het blad en zal contact
met u opnemen over inhoud en
plaatsing van ingezonden stukken.
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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

www.narcolepsie.nl
facebook.com/narcolepsie.nl
facebook.com/groups/narcolepsie.nl (besloten groep)

NVN magazine nummer 70 - december 2019

3

NARCOLEPSIE NIEUWTJES
STICHTING WAKKER WORDEN WAKKER WORDEN

Al jaren werken we samen met MEO
en sinds kort hebben we ook het
websitebeheer en onze SEO/SEA
activiteiten bij MEO ondergebracht.
Dit betekent dat MEO ons van nu
af aan helpt bij alles wat je op de
website ziet, bijvoorbeeld door het
online lid worden mogelijk te maken.
Ook houdt MEO zich bezig met
zoekmachine optimalisatie (SEO/
SEA): dit betekent dat zij ervoor
zorgen dat de website en daarmee alle
informatie over narcolepsie zo goed
mogelijk vindbaar is op Google.
Zo kunnen we op een eenvoudige
manier meer bekendheid geven
aan narcolepsie en kunnen mensen
met narcolepsie symptomen de
NVN makkelijker vinden.

Foto: Bob Bronshoff

UITBREIDING
SAMENWERKING
MET MEO

Op 22 oktober is het startschot
gegeven voor de stichting Wakker
Worden Wakker Worden.
De initiatiefnemers voor deze
stichting zijn Jochem en Marloes
Myjer. Deze stichting zet zich in om
narcolepsie de wereld uit te helpen
door onderzoek te financieren
en de patiëntenvereniging te
ondersteunen. De eerste grote actie
was een benefietvoorstelling van
Jochem Myjer in het Nieuwe Luxor
theater in Rotterdam. Alleen al deze
avond heeft het enorme bedrag
van ruim €92.000 opgebracht.

Ondertussen is er ook
voor duizenden euro’s aan
donaties binnengekomen.
Slaap-Waakcentrum SEIN, onder
leiding van medisch hoofd dr.
Gert Jan Lammers, is Center of
Excellence voor narcolepsie zorg en
onderzoek. Op de benefietavond
mochten we dan ook niet ontbreken
want we zijn enorm blij met dit
initiatief. We hopen dat met de
ondersteuning relevant nieuw
onderzoek kan worden verricht.
Bron: Facebook Epilepsiecentrum.SEIN

WORLD NARCOLEPSY DAY
Afgelopen 22 september was het
voor de allereerste keer World
Narcolepsy Day: organisaties
in landen van over de hele
wereld hebben samen deze dag
gekozen om meer bekendheid
te genereren voor narcolepsie.
Om ook vanuit de NVN aandacht te
besteden aan deze dag zijn er i.s.m.
MEO in de week voorafgaand aan
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22 september een aantal fragmenten
uit de voorlichtingsfilmpjes op
Facebook geadverteerd.
Hiermee zijn ruim 50.000 mensen
bereikt op Facebook. Daarmee
zijn we er nog lang niet, maar
het is in ieder geval weer een
eerste stap geweest naar extra
bekendheid voor narcolepsie.

OPROEPJES
BESTUUR

ADVIESRAAD

De NVN telt op het moment twee
bestuursleden: Leontien Sickenga
en Lia van Manen. Sinds begin
september is er ook een kandidaat
bestuurslid René Braaksma. Hij
is lid van de Adviesraad en heeft
besloten zich kandidaat te stellen
voor een bestuursfunctie. We
zijn blij met het feit dat René zich
kandidaat stelt. Meer informatie over
zijn kandidatuur sturen we als de
eerstvolgende verkiezingen houden,
in het voorjaar van 2020. Omdat de
zittingstermijn (4 jaar) van Leontien
Sickenga komend voorjaar voorbij
is, zijn we nog steeds dringend op
zoek naar nieuwe bestuursleden!

Sinds afgelopen mei werkt het
bestuur samen met de Adviesraad.
De Adviesraad bestaat uit een aantal
mensen die graag mee willen denken
en advies willen geven over zaken
waar het bestuur over moet beslissen.
De Adviesraad bestaat uit 5 personen.
Naast René Braaksma zitten de
volgende personen in de raad:
Joke Storm (oud-voorzitter), Nico
van Witzenburg (oud bestuurslid),
Leon Lukassen (oud bestuurslid)
en Marianne Eijgenraam. Allen
(behalve Leon) zijn ouder van een
(volwassen) kind met narcolepsie.

Vind jij het belangrijk dat de
NVN blijft bestaan, zodat er meer
bekendheid komt en lotgenoten
elkaar kunnen ontmoeten?
Stuur je motivatie en een kort
CV naar Karin Hesselink van het
administratiekantoor. Of kom
gerust eens kijken bij een overleg
van het bestuur en adviesraad om
te kijken of het iets voor je is!

FACEBOOK WERKGROEP

Wil jij bijdragen aan de Facebook
community van onze vereniging?
Meld je dan aan voor de Facebook
werkgroep. We zijn op zoek naar een
aantal mensen die op structurele
basis willen meehelpen om onze
Facebook groep op de rit te houden.
Dit betekent dat je meedenkt over
leuke berichten die geplaatst kunnen
worden, maar kijk je mee om te
zien of er geen berichten worden
geplaatst die er niet thuis horen.
Voor alle oproepjes op deze pagina
kun je contact opnemen met Karin
van ons administratiekantoor:
info@adminapn.nl. Ook wanneer je
nog vragen hebt over wat er van je
wordt verwacht mag je altijd mailen.

ORGANISATIE
KAMPEERWEEKEND
In mei 2020 is er weer een
kampeerweekend. We zijn op zoek
naar mensen die het leuk vinden dit
weekend te organiseren. Dat
betekent: een geschikte camping
vinden, bekijken welke (dag)
activiteiten er gedaan kunnen worden,
etc. Lijkt het je leuk om dit samen met
een aantal anderen te doen? Laat het
ons weten!
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Door Loes Krekels en Mariëlle Hak

Evelien heeft al narcolepsie
klachten sinds haar zesde,
op haar twaalfde is dit ook
echt vastgesteld. Daarnaast
heeft ze een lichte vorm
van kataplexie (alleen als ze
de Lama’s kijkt en gelukkig
komen die niet meer op tv,
aldus Evelien).

6

Ze heeft nu ongeveer tien jaar
met behulp van medicijnen de
narcolepsie onder controle. Ze
gebruikt momenteel Ritalin en
Modiodal om overdag wakker te
blijven. En voor ‘s nachts neemt
ze Xyrem. Voorheen kreeg ze nog
geen Xyrem, enkel de oppeppers
overdag, waardoor haar nachten
nog steeds heel slecht waren.
“Het was vooral overleven. Na de
Xyrem is het pas beter gegaan
en kreeg ik een betere balans.”
Evelien: Mijn vader had een
SAAB oldtimer staan waarvan de
bekleding stuk was. Deze heb ik
eigenlijk als oefenauto gebruikt.
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In 2017 kreeg ik de kans om in
aanmerking te komen voor een
‘Bikkeljaar’ van de Bart de Graaf
Foundation. Deze stichting helpt
elk jaar een aantal jongeren met
een beperking of chronische ziekte
bij het opzetten van hun eigen
onderneming, door startkapitaal en
begeleiding te realiseren. Je kon
je opgeven door middel van een
formulier. De eerste vraag was: Wat
is de naam van je onderneming?
Maar een naam had ik nog helemaal
niet. Toen heb ik eigenlijk pas
de naam ‘Kroon autostoffering’
bedacht. Je moest ook een
ondernemingsplan maken van
drie pagina’s. Na iedere ronde die

ik verder kwam mo
est ik weer meer din
gen doen. Dan ga
steeds meer over na
je er toch
denken dat het we
lee
ns echt serieus kon
worden. De laatste
gaan
selectieronde was
een vijfminuten-pit
bedrijven als Bol.com
ch
vo
or grote
e.d. Dit zijn uiteinde
lijk ook de onderst
mentorbedrijven vo
eu
nende
or de ‘Bikkels’. Ik kw
am uiteindelijk ook
de laatste ronde. M
do
or
ijn mentorbedrijf is
Eurofins geworden
bij hen een eigen co
. Ik heb
ntactpersoon, deze
begeleidt me met
vragen. Je krijgt hu
alle
lp bij alles wat je no
dig
hebt in je ondernem
Een financieel ment
ing.
or die je helpt met
financiën bijvoorbe
Het startkapitaal wa
eld
.
s voorheen altijd ee
n gift. Deze keer wa
gift, deels lening, na
s het deels
melijk 70% gift en
30% lening. Je hebt
om je bedrijf te reali
tw
ee jaar
seren. De Foundatio
n gaat over het finan
deel. Hier dien je oo
cië
le
k je bonnen in en die
worden dus deels ve
voorgeschoten. Je
rgoed/
krijgt ook cursusse
n en trainingen aang
die door de Founda
eboden,
tion betaald worden
. Dat is wel heel fijn
.
Ik heb nog steeds
af en toe contact me
t de andere bikkels
jaar. We hebben inm
uit hetzelfde
iddels ook een appgroep. Het eerste bik
was wel veel intensie
keljaar
ver qua contact, nu
spreek
je elkaar soms allee
n nog via de app. Ee
nmaal
per jaar wordt vanu
it de organisatie we
l
no
g
een reünie georga
niseerd waar je vrijbl
ijv
en
d
naartoe kunt gaan.
Dat is ook heel leu
k.
Vroeger heb ik altijd
geroepen: “Als er
iets is wat
ik nooit ga doen, is
het eigen baas word
en!” Ja,
want een baas hebb
en is nou eenmaal
ma
kkelijker.
Bijvoorbeeld voor
de administratie, all
es is geregeld
en gedaan. Zelf vin
d ik het werken me
t computers
en offertes en factu
ren maken niet zo
leu
k. Ik stop
mijn energie liever
in andere dingen zo
als
aan
het werk met mijn
handen. Dit is soms
wel een
valkuil want je moet
toch zelf voor klant
en zorgen,
waar je dus ook offer
tes voor moet make
n.
Ik kan nu als eigen
baas gelukkig wel
mijn werk- en
slaaptijden zelf bepa
len. Dat is echt ide
aal. Het
doel is om uiteinde
lijk de Wajong af te
bo
uwen. Ik wil graag
volledig zelfredzaa
m zijn, dus mijn eig
en
ge
ld verdienen.
Maar dat financiële
stuk is wel eng, er
zijn veel regels en
zo. Ik heb er welee
ns aan gedacht om
er een parttime ba
bij te nemen om me
an
er geld binnen te kri
jgen. Maar dat
zou betekenen dat
mijn bedrijf stil komt
te staan omdat dit
niet te combineren
valt. Het is te verm
oeiend en te veel
voor mijn lichaam en
ik vind mijn werk jui
st heel leuk.
Hoe ziet je werkdag
er nu uit?
Vanuit Geldrop, wa
ar ik woon, rij ik in
de ochtend naar mi
ouders, want daar
jn
heb ik mijn 'werkplaa
ts'. Meestal ben
ik er rond een uur of
tien. Helaas ben ik
niet zo goed in
op tijd komen dus
dat is ook weleens
ee
n half uurtje later.
Rond een uur of tw
ee ga ik dan 20 mi
nu
ten slapen. Als ik
een mindere dag he
b ben ik soms pas
in de avond echt
productief. Dan bli
jf ik af en toe bij mi
jn ouders eten
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en werk ik gewoon in de avond wat langer door.
Het is wel moeilijk om echt die balans te creëren.
Een vast ritme werkt het beste, maar dat is toch wel
een probleem. Als ik later naar bed ga, dan is vroeg
opstaan echt lastig. Medicijnen neem ik dan dus ook
later in en daardoor start ik ook weer later op.
Mijn klanten weten veelal niet dat ik narcolepsie
heb. Ik vertel het er in ieder geval niet bij. Sommige
klanten weten het wel, maar dat zijn dan meestal
klanten uit de familiekring. Iedereen bij ons in de
familie doet namelijk wel iets met auto’s, dus het zou
ook heel gek geweest zijn als ik iets anders was gaan
doen. Ik ga ook altijd mee als er een evenement
is, dat is wel handig voor ‘warme acquisitie’.
De meeste mensen zien me vooral als ondernemer.
Ik wil ook niet als zielig worden behandeld. Voorheen
merkte ik bij sollicitaties dat het vaak moeilijk is om het
over narcolepsie te hebben. Want wanneer breng je het
ter sprake? Het voelt dan als een ‘ding’ of een ‘issue’
en dat wil ik juist voorkomen. Het is ook lastig als je
op het eind van het gesprek nog moet zeggen: “Maar
uh, ik moet overdag wel even slapen, en soms start ik
moeizaam op”. Dat is toch wel een ding. Ik heb dus
uiteindelijk ook nooit ‘echt’ voor een baas gewerkt, wel
veel stages gedaan tijdens mijn studie. Daar merkte ik
dat een baan van 9 tot 5 niets voor mij is. Gesprekken
voeren en vergaderen kosten ook veel meer energie
dan werken met mijn handen. Toen ik de kans kreeg heb
ik daarom besloten om die carrièreswitch te maken.
Is er nog iets anders dat je graag zou willen
doen naast het runnen van je eigen bedrijf?
Mijn grootste hobby is toch wel mijn hond Saar, een
podenco. Dat is een Spaanse jachthond, dit ras heeft echt
een extreem jachtinstinct. Je kunt haar ook niet loslaten
in het bos, want als ze een konijn ziet rennen dan wil
ze die meteen hebben. Ik zou echt heel graag nog een
tweede willen hebben, maar dan het liefst een hond die
ik weer kan klaarstomen voor adoptie. Dat is toch ook wel
echt een passie van mij, honden en gedrag. Daar komt
toch een beetje die dierenartsassistente in combinatie
met die toegepaste psychologie weer naar boven.
Ik heb na mijn studie ook ooit een poging gedaan
om iets te beginnen met het inzetten van dieren
bij therapie en coaching. Ik had hiervoor namelijk
een Berner sennenhond. Daarmee ging ik langs
bij kinderen die in de jeugdpsychiatrie zaten. Om
ze te leren hoe ze moeten omgaan met aandacht
van dieren, dat is echt heel leuk. Vooral als je
dan ziet dat het zelfvertrouwen van die kinderen
ineens omhoog gaat als ze met die hond zijn.
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Met mijn hond Saar kan ik dat niet doen, want daar
is ze niet het juiste type hond voor. Ze is vroeger
ook nog mishandeld geweest dus het was voor mij
ook een hele grote uitdaging om daar wat mee
te doen. Eerst kon ze nooit alleen zijn, zelfs als je
in de douche ging was het janken en piepen.
Maar tegenwoordig kan ze prima een hele dag alleen
thuis zitten. Ik wil daar toch graag weer wat meer
mee gaan doen. Dat is samen met het stofferen
van auto’s toch wel echt mijn grootste passie.

XYREM ONDERZOEK

DE NARCOLEPSIE MONITOR
Drs. L. Quaedackers, Gz- psycholoog/ promovendus
Narcolepsie expertise centrum, Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe

“Pieter is 36 jaar oud en heeft 16 jaar
geleden de diagnose narcolepsie
type 1 gekregen. Sindsdien krijgt hij
medicatie en doet hij zijn best zich
zoveel mogelijk aan de leefstijlregels
te houden. Ieder jaar bezoekt hij
zijn arts in het slaapcentrum om
zijn klachten te evalueren. Ook
vandaag. De arts vraagt Pieter hoe
het met hem gaat en Pieter begint
te vertellen: ‘Eigenlijk gaat het niet
goed met me. Ik ben ontzettend
moe en heb weinig fut om dingen
op te pakken. Ik heb meer last van
de slaapaanvallen en mijn stemming
is er niet beter op geworden.’ Zo
praten de arts en Pieter even door.
De lijdensdruk van Pieter is duidelijk
zichtbaar, Pieter heeft veel last van
de symptomen van de narcolepsie. Er
wordt wel nog gevraagd naar andere
mogelijke oorzaken van toename van
klachten, maar die zijn er volgens
Pieter niet. Uiteindelijk besluit de
arts de behandeling aan te passen
door de medicatie te verhogen.”

even veel over de maanden daarvoor.
Veel factoren kunnen invloed
hebben op de narcolepsie waardoor
symptomen erg variabel kunnen zijn.
Dit maakt het afstemmen van de
juiste behandeling niet eenvoudig.

Heb je narcolepsie en wil
je de app gebruiken?
Je kunt de app gratis downloaden in
de Google Play of App Store door
te zoeken naar Kempenhaeghe
Narcolepsie Monitor.

Met die gedachte in het achter
hoofd heeft Kempenhaeghe in
samenwerking met SEIN een app
ontwikkeld waarmee mensen met
narcolepsie over een langere periode,
de ervaren last van de symptomen
kunnen bijhouden. Dit gebeurt door
de klachten te rangschikken op vijf
niveaus afhankelijk van hoeveel last
een symptoom veroorzaakt. We
hebben geprobeerd de app zo in te
richten dat het invullen van de app
zo min mogelijk tijd en energie kost.
Alle informatie die wordt ingevoerd,
kan iemand zelf terug kijken.

Je kunt dan ook aangeven of de
gegevens - anoniem - gebruikt mogen
worden voor wetenschappelijk
onderzoek.
Ben je onder behandeling bij
Kempenhaeghe en wil je meewerken
aan het verzamelen van gegevens met
de Narcolepsie Monitor, mail dan naar
narcolepsie@kempenhaeghe.nl.
Wacht in dat geval nog even met het
downloaden van de app. Door deze
aanmelding kunnen we de app
combineren met aanvullende
medische gegevens.

De ervaring hierboven beschreven
klinkt als een veel voorkomende.
Iemand met narcolepsie bezoekt de
arts, de klachten worden besproken
en op basis van deze informatie
worden beslissingen rondom de
behandeling genomen. Klinkt logisch.
Het is echter heel lastig om een goed
beeld krijgen van hoe de symptomen
van Pieter het afgelopen jaar eruit
hebben gezien. Een jaarlijks consult
bij de arts is een momentopname,
grotendeels gebaseerd op hoe
iemand zich de afgelopen weken
heeft gevoeld en zegt dus niet altijd
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girl

Anki over haar diagnose en Lazyfitgirl Methode
Anki is 31 jaar en woont samen met haar vriend en twee kinderen in Nijmegen. Sinds haar
diagnose heeft ze het roer omgegooid en is ze zich gaan verdiepen in gezonde voeding. Dit
resulteerde uiteindelijk in haar eigen Lazyfitgirl Methode.
Veel slaap en sombere stemming

Op mijn 16e kreeg ik de diagnose
CVS. Ik had altijd al extreem veel slaap
nodig en kon in de ochtend mijn bed
amper uitkomen. Dat werd steeds
erger. Ik begon op het vwo, maar
zakte al gauw af naar de havo omdat
ik te moe was om te leren of huiswerk
te maken. Ik spijbelde vaak de eerste
uren en eenmaal thuis viel ik op de
bank standaard in slaap. Mijn vader is
overleden aan een depressie en lang
dacht ik dat mijn vermoeidheid een
gevolg was van mijn eigen
somberheid. Achteraf had ik sombere
periodes als gevolg van mijn
narcolepsie. Voor mijn stemming
kreeg ik antidepressiva waardoor de
vermoeidheid nog erger werd. Ik vond
mezelf lui en was ook te zwaar. Ik had
de hele dag honger en behoefte aan
suiker. Nooit heeft er iemand aan
narcolepsie gedacht.
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Niet psychisch, maar lichamelijk

Ik ging in die jaren als een zombie
door het leven. Deed alleen het
hoognodige en keek verder heel veel
tv, het enige waar ik wel energie voor
had. Omdat antidepressiva niet
werkten besloot ik, na jaren alles te
hebben uitgeprobeerd te hebben, te
stoppen. Toen merkte ik dat ik iets
helderder werd. Ik kwam steeds meer
tot overtuiging dat er fysiek iets mis
met me was, want psychisch voelde ik
me inmiddels best oké. Ik was verliefd
en had mijn leven aardig op de rit. Ik
besloot om voor de zoveelste keer
bloed te laten prikken, maar daar
kwam nooit wat uit. Tot ik iets op tv
zag over narcolepsie. Ik herkende me
in alles, behalve de kataplexie.

Opgelucht door de diagnose

Ik kwam bij SEIN terecht en onderging
een uitgebreid slaaponderzoek van 2
dagen. Ik was zo blij en opgelucht
toen ik narcolepsie bleek te hebben.
Dat klinkt misschien gek, maar nu kon
ik eindelijk verklaren wat er met me
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aan de hand was. Ik startte met ritalin
en dat was wel even wennen. Ik heb
er een haat-liefde verhouding mee,
maar kan helaas niet zonder.
Daarnaast ben ik me gaan verdiepen
in gezonde voeding. Ik wilde graag
van mijn overgewicht en
suikerverslaving af.

De Lazy Fitgirl methode

Inmiddels heb ik twee kindjes en ben
ik op een gezond gewicht. Ik heb er
zelfs mijn doel van gemaakt om
andere vrouwen te helpen om op een

gezonde manier af te vallen. Dit
werd de Lazyfitgirl Methode. Jullie
begrijpen vast wel waar lazy voor
staat. Ook omdat ik me niet lang kan
concentreren richt ik me juist op
makkelijke recepten. Met mijn
methode wil ik laten zien dat afvallen
en gezonder leven ook kan met een
chronische ziekte, zonder veel
beweging of moeilijke recepten.

Ik geef allerlei laagdrempelige tips &
tricks en steeds meer vrouwen weten
mij te vinden.
In mijn methode vind je een 6 weken
plan met eetswitches waardoor je
steeds iets gezonder gaat eten. Dat ik
anderen kan inspireren met mijn
verhaal vind ik super tof, en van elk
succesverhaal krijg ik nieuwe energie.

Mijn doel voor de toekomst is om
zoveel mogelijk vrouwen te helpen
naar een gezonde levensstijl. Ook wil
ik graag meer bekendheid geven aan
narcolepsie. Want het is zoveel meer
dan alleen moe zijn.
Mijn methode is gratis en te vinden
op @anki_lazyfitgirl.

Recepten
Wrap van volkoren boekweitmeel
met groenten
Benodigdheden:

Boekweitmeel
Magere of ongezoete plantaardige melk
Havermout
Ras el Hanout
Groenten naar keuze

Zo maak je het:

Mugcake
Benodigdheden:

Meng de gewenste hoeveelheid boekweitmeel met
water of melk (ik gebruik amandelmelk) en roer tot een
pannenkoeken beslag. Voeg eventueel wat havermout toe.
Voeg dan Ras el Hanout (een Marokkaans kruidenmengsel)
toe. Bak een wrap in de koekenpan en voeg als laatste
wat leftover groenten toe. Doe de deksel op de pan
zodat deze warm worden. Maak af met een topping:
bijv hummus, cottage cheese, pesto of zongedroogde
tomaatjes en in 5 min. is je gezonde lunch klaar!

1 banaan
1 ei
4 eetlepels bevroren pompoen
2 eetlepels blauwe bessen
2,5 eetlepels volkoren havermout
Kaneel & cacao, eventueel koek & speculaaskruiden.
Optioneel: half schepje eiwitpoeder vanillesmaak .

Zo maak je het:

Doe de bevroren pompoenblokjes in een bakje en giet
er kokend water op en sluit af met een bordje/deksel.
Pak een magnetronbestendig bakje en prak de banaan,
voeg 1 ei toe. Giet de pompoenblokjes af en prak ze
met een vork door het geheel. Voeg de havermout
en overige ingrediënten naar smaak toe. Doe het zo’n
3,5 tot 4 minuten in de magnetron. Ruikt lekker hé!
Top met wat ongezoete (plantaardige) yoghurt.
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NVN-ACTIVITEITEN

VERSLAG LANDELIJKE CONTACT DAG

Door Joanna Szydlo

De langverwachte Landelijke Contactdag was eindelijk realiteit geworden. Door het gevarieerde
aanbod aan workshops konden mijn man en ik uit verschillende activiteiten van elke ronde
kiezen, om er zoveel mogelijk inzichten te krijgen. We hebben onze zoon, een achtjarige
narcolepsiepatiënt, ingeschreven bij de kinderworkshops. Voor hem was het belangrijkste om zijn
maatje, ook een achtjarige jongen met narcolepsie, weer te zien. Deze jongen hebben we via de
Facebook-groep ontmoet. Samen met zijn moeder hebben we sinds een paar maanden contact
en spreken we af en toe af. We zijn blij dat we elkaar kunnen ondersteunen.
Na het bereiken van de mooie locatie waar het hotelen conferentiecentrum Bergse Bossen zich bevindt,
parkeren wij zonder moeite onze auto en lopen naar
binnen. Bij binnenkomst werden we meteen hartelijk
verwelkomd en ontvingen we de nodige informatie
over onze deelname. Vanaf het allereerste begin
waren we getuigen van emotionele ervaringen van
de andere lotgenoten. Het directe contact met de
andere lotgenoten was een geweldige ervaring.
In ronde nummer 1 was mijn keuze: Ontwikkeling
vragenlijst over de kwaliteit van leven.

12
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In de workshop met Josephine de Boer stond de
kwaliteit van leven van narcolepsiepatiënten centraal.
We konden zien hoeveel impact narcolepsie heeft
op sociaal, psychisch en emotioneel vlak.
De workshop werd bijgewoond door patiënten
en hun ouders/partners. Het viel mij op, dat
het karakter van de persoon en het begrip en
de steun van de familie en vrienden een grote
invloed hebben. De input is meegenomen in een
onderzoek, dat gericht is op het ontwikkelen van
een vragenlijst die meet hoe een narcolepsiepatiënt
zijn gezondheid en kwaliteit van leven ervaart.

NVN-ACTIVITEITEN
In ronde 2 (Voeding en leefstijl) maakte de presentatie van Katinka
Dekkers en haar zoon Ivan een geweldige indruk op mij. Samen
hebben ze laten zien dat door in kleine stapjes verandering in
voeding en leefstijl aan te brengen, er wonderen zijn gebeurd!
In ronde 3 (Invloed van narcolepsie op het gezin) gingen we met Yvonne
Braaksma op een interactieve manier met elkaar in gesprek over wat
het voor het gezin betekent als iemand narcolepsie heeft. Er kwamen
woorden aan bod als planning, ruzies, toekomstbeeld, onzekerheid
en hoop. Er werd ook gesproken over strategieën hoe je om kunt
gaan met narcolepsie. Strategieën die je helpen om structuur aan te
brengen, brieven te schrijven, ontwikkelingen in kaart te brengen,
gevoelens bespreekbaar te maken en sociaal actief te blijven.
Mijn man nam deel aan de volgende lezingen: Medicatie-ervaringen
van ouders, Medicatie ter aanvulling op de leefadviezen en Vraag alles
aan de behandelaar. Hij vond elke lezing zeer informatief en interessant.
Vooral de lezing van Rolf Fronczek was zeer interessant omdat het
daar voornamelijk ging om medicijnen die nog in ontwikkeling zijn.

Workshop
Weekplann
er maken
begeleid do
or Laura H
emmer

Tijdens de pauzes hebben we constant bij onze zoon
gecheckt. Hij was lekker druk bezig met zijn eigen activiteiten
zoals geluksspel, sportief uurtje en creatief knutselen.
Er werd voor een fantastische lunch gezorgd, waarbij ook de
bescherming van de organisatie voelbaar was, die in de korte
gesprekken feedback probeerde te krijgen over alles wat speelde.
Na het einde van de lezingen was er voldoende gelegenheid in het café
om met lotgenoten van gedachten te wisselen. We brachten er meer
dan een uur door in een echt familiaire sfeer en wisselden ervaringen
uit. Voordat we vertrokken, konden we profiteren van de optie voor het
maken van foto's. We verlieten de plek met verschillende emoties, nieuwe
ervaringen en inzichten, en in de overtuiging dat je de narcolepsie niet
je leven moet laten bepalen maar dat je zelf heel veel kan doen om er
positief mee om te gaan. Uiteraard draait alles om je eigen mindset!

groot
tactdag voor
n
Co
e
jk
li
de
Lan
en klein!

Informatiepunt van de hersen
bank

Workshop Voed
ing en leefstijl
door
Ivan Barreiro en
Katinka Dekker
s

Sjoelen, yenga of behendigheids/
kazen spel tussen de workshops door
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XYREM ONDERZOEK

Door Dr. G.J. Lammers

Natriumoxybaat wordt reeds
vele jaren gebruikt voor de
behandeling van narcolepsie.
Het is het enige middel dat
ook op de lange termijn de
nachtslaap kan verbeteren
bij mensen met narcolepsie.
Daarnaast kan het kataplexie
en hypnagoge hallucinaties
krachtig onderdrukken, en
met name in wat hogere
doses verbetert het ook
de slaperigheidsklachten
overdag.

NIEUWE MEDICIJNEN
GEBASEERD OP
NATRIUMOXYBAAT
(XYREM®)
kan leiden tot een verhoogde
bloeddruk is niet bekend, maar
is ook niet echt goed uitgezocht.
Alle onderzoeken zijn verricht bij
mensen die, naast hun narcolepsie,
gezond waren en geen verhoogde
bloeddruk hadden. In deze groep
zijn er nooit harde aanwijzingen
gevonden voor een invloed op de
bloeddruk. Dit zou echter anders
kunnen zijn bij mensen met, of die
neigen tot, een hoge bloeddruk.

Het middel kent een aantal
(praktische) nadelen: het moet
tweemaal per nacht worden
ingenomen in verband met de korte
werkingsduur per dosis, het mag niet
gecombineerd worden met alcohol
en de laatste uren voor inname mag
er niet gegeten worden. Bovendien
bevat het middel, zoals reeds uit de
naam valt af te leiden, veel natrium en
is daarmee erg zout (ook te proeven).
Mensen met een hoge bloeddruk
of die daartoe neigen krijgen vaak
het advies om zoutarm te eten, en
dat is niet mogelijk bij gebruik van
natriumoxybaat. Of gebruik van
natriumoxybaat ook daadwerkelijk

14

NVN magazine nummer 70 - december 2019

Vanwege bovenbeschreven
nadelen zijn er momenteel twee op
natriumoxybaat gebaseerde nieuwe
medicamenten in onderzoek.
1.	Een langwerkende variant die
slechts eenmaal per nacht
ingenomen hoeft te worden.
2.	Een variant met een laag
natriumgehalte. Oybaat is hier
overwegend gekoppeld aan
kalium en calcium in plaats
van alleen aan natrium.

langwerkende vorm is: als je bijvoorbeeld in de
nacht moet plassen lukt dat dan zonder risico?

Net als natriumoxybaat moet het tweemaal
per nacht worden ingenomen.

Wat weten we op dit moment over deze middelen?

1.	De langwerkende variant FT218 van de firma Avadel:
er loopt reeds enkele jaren een groot internationaal
onderzoek waarvan de voltooiing nadert. Uitkomsten
zijn er nog niet, die komen pas naar buiten na volledige
afronding van het onderzoek. De verwachting is
dat dit in de loop van volgend jaar zal zijn. Hoewel
een keer per nacht innemen aantrekkelijk klinkt,
is het goed te bedenken dat de meeste mensen
met narcolepsie het geen enkel bezwaar vinden
het middel in de nacht een tweede keer te moeten
innemen. Ze zijn gewend vaak wakker te worden.
	Verder is het de vraag of een inname een
keer per nacht even goed, slechter of beter
werkt dan de huidige inname tweemaal per
nacht. Ten slotte is er de vraag hoe veilig een

2.	De variant met het lage natriumgehalte JZP258 van de
firma Jazz Pharmaceuticals (die ook Xyrem produceert):
dit middel is reeds uitgebreid onderzocht en zeer
recent zijn de eerste resultaten gepresenteerd. Die
lijken erop te wijzen dat het middel even effectief
is als natriumoxybaat. Informatie over effecten op
bloeddruk zijn echter nog niet naar buiten gebracht.
Het is goed dat er veel onderzoek wordt gedaan ter
verdere verbetering van de medicamenteuze behandeling
van narcolepsie. Beide middelen hebben theoretische
voordelen, maar of ze daadwerkelijk op de markt zullen
komen zal van de onderzoeksresultaten afhangen. Die
resultaten mogen komend jaar verwacht worden.

S
P
I
T
U
A
E
D
CA
Wil jij de feestdagen ook niet missen?
Wij hebben de handigste gadgets om
op tijd aan het kerstontbijt te zitten!
Zoals deze Wake en Shake wekker van Geemarc. Door
de speciale trilschijf die je onder je kussen kunt leggen,
heb je geen excuus meer om in je bed te blijven liggen.
Het geluid gaat namelijk wel tot 95 decibel!
€69,- via bol.com

Een horloge die je wakker houdt en tot wel 8x per dag een alarm
kan laten afgaan. Dat kan het Buddy Trilhorloge. Verkrijgbaar in zes
verschillende hippe kleuren en makkelijk op te laden via een micro usb.
Niemand ziet of hoort dat je wekker afgaat door het stille trilalarm.
€27,95 via rodger.nl
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ACTIVITEITENVERSLAG
VAN DE APENHEUL
Mijn naam is Mariska, ik ben moeder
van Mees (14 jaar) en Jinke (11 jaar)
en heb een vriend Jeroen met een
hond Tripper. De reden waarom
wij lid zijn van de NVN is dat Mees
narcolepsie met kataplexie heeft.
Zaterdag 14 september 2019
hadden wij ons opgegeven voor
het uitje naar de Apenheul. Het
was onze eerste kennismaking met
de NVN. We hadden niet echt een
voorstelling van hoe het zou zijn
en stapten er eigenlijk blanco in.
Om 12 uur hadden we afgesproken
bij de ingang van het park Berg en
Bos/Apenheul. In kleine groepjes
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sloten zich wat mensen aan. Er
werd een groepsfoto gemaakt en
vervolgens ging ieder voor zich
Apenheul verkennen. Erg leuk om
tussen de loslopende apen te lopen
en het voederen van de gorilla’s en
ringstaartmaki’s bij te wonen. Omdat
wij niet ver van Apenheul af wonen
waren we al een paar keer eerder
geweest, maar het blijft leuk.
Vanaf 15 uur konden we in het
restaurant de Boschvijver aansluiten
aan de koffietafel met heerlijke soep
en lekkere broodjes. We namen
wat onwennig plaats aan een tafel,
eigenlijk een beetje afwachtend.
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Gelukkig kwam algauw Lia bij ons
zitten om een praatje te maken
en vervolgens sloten zich nog wat
mensen bij ons aan. Ik raakte in
gesprek met een moeder van een
dochter van 15 met narcolepsie en
kataplexie en het was haast een
“feest” van herkenning. Ook Mees,
Jinke en Jeroen raakten aan de praat
en ver na 17 uur gingen we afscheid
nemen. We zeiden tegen elkaar
dat we erg blij waren dat we ons
hadden aangemeld voor deze dag
en dat we zeker naar de Landelijke
Contactdag gaan in de hoop op nog
meer (h)erkenning, tips en tricks.

MEDISCH

VRAAG
HET
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Claire Donjacour is neuroloog
somnoloog (slaapspecialist) 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.

1. 	Hoe kan je het beste omgaan met de zomer/
wintertijd verandering?

3.	
Welke slaapstoornissen staan nauw verband aan
Narcolepsie?

Eerlijk gezegd hoor ik niet vaak dat mensen met
narcolepsie veel last hebben van die overgang. Je krijgt er
in de eerste nacht een extra uur bij, en de volgende
ochtend, of de ochtend daarna hebben mensen juist soms
een kortdurende en subtiele verbetering van gesteldheid.
Mocht je er toch last van hebben dan is het handig om op
zaterdag als de klok terug gaat, een uur later naar bed te
gaan, dan wordt je als het goed is weer op de
gebruikelijke tijd wakker. Daarnaast kan het helpen om in
de ochtend meteen te zorgen voor veel licht.

Narcolepsie (type 1) is een hele specifieke slaapstoornis,
die wordt veroorzaakt aan een tekort aan hypocretine. Er is
eigenlijk niet echt een andere slaapstoornis die in nauw
verband staat hiermee. Wel komen er bepaalde
slaapstoornissen wat vaker voor bij mensen met
narcolepsie. Dit zijn slaap apneu syndroom (wat meestal
komt door het overgewicht, wat ook veel voorkomt bij
narcolepsie), rusteloze benen, en RBD (Remsleep Behavior
Disorder) waarbij de dromen in de droomslaap uitgebeeld
worden, terwijl normaalgesproken in de droomslaap de
spieren verlamd zijn.

2.	
Wat is het verschil tussen upper airway
resistance syndrome en Narcolepsie?
Allereerst is het niet helemaal duidelijk wat de aandoening upper airway resistance syndrome nou precies
inhoudt (en of het niet gewoon een voorstadium is van
het slaap apneu syndroom), en wat daarvoor de criteria
moeten zijn. In de nieuwe internationale classificatie
voor slaapstoornissen komt de term niet meer voor.
Eigenlijk kun je beter zeggen wat is de overeenkomst.
Slaperigheid overdag, en gestoorde nachtslaap komen
in beide aandoeningen voor. Kataplexie, slaapverlamming en hypnagoge hallucinaties komen niet voor.

4.	
Mijn zoon heeft narcolepsie en een oproep
gekregen om een meningokokken ACWY
vaccinatie te halen. Is het aan te raden om
dit te doen als je narcolepsie hebt?
Ja, ik denk dat de vaccinaties uit het Rijksvaccinatie
programma aan te raden zijn. Het maakt hierbij niet uit of
je narcolepsie hebt of niet.

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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WETENSCHAP

PROF. DR. SEBASTIAAN OVEREEM GEEFT ANTWOORD

WAT IS DE REDEN DAT MENSEN MET
NARCOLEPSIE VAAK OVERGEWICHT HEBBEN?
Terugkijkend in de wetenschappelijke literatuur, is het al
lang bekend dat overgewicht veel voorkomt bij mensen
met narcolepsie. Lange tijd kreeg dit echter maar weinig
aandacht. Misschien omdat de algemene gedachte was
dat dit overgewicht ‘simpel’ kwam, omdat mensen te
weinig bewegen vanwege de slaperigheid. De afgelopen
jaren is de medische kijk hierop echter duidelijk veranderd.
Het is duidelijk dat overgewicht veel voorkomt bij
narcolepsie. Het is daarnaast opvallend dat – zeker bij
kinderen – het lichaamsgewicht vaak toeneemt op het
moment dat de eerste symptomen van narcolepsie
duidelijk worden.
Het is ondertussen ook bekend dat overgewicht bij
narcolepsie zeker niet alleen veroorzaakt wordt door te
weinig lichamelijke activiteit. De oorzaken zijn veel
complexer, en ook nog niet volledig opgehelderd.
Het is aannemelijk dat het hypocretine tekort in de
hersenen rechtstreeks verband houdt met het overgewicht,
en dat dit via verschillende mechanismen verloopt.
Enerzijds heeft hypocretine een effect op de stofwisseling.
Daarnaast beïnvloedt hypocretine de afgifte van diverse
hormonen, waaronder groeihormoon. Bij narcolepsie zijn
er veranderingen gevonden in de afgifte hiervan.

Orexin, ook bekend als hypocretine

18

NVN magazine nummer 70 - december 2019

Prof.dr. Sebastiaan Overeem, arts-somnoloog
Narcolepsie expertise centrum,
Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe
Tenslotte zijn er ook veranderingen in het eetgedrag bij
narcolepsie. Zo is aangetoond dat bij narcolepsie vaker
momenten optreden waarbij mensen de neiging hebben
om zoetigheid te snoepen. Enkele jaren geleden hebben
we onderzoek gedaan naar de aansturing van eetgedrag
bij narcolepsie, een onderzoek waar diverse leden van de
vereniging aan hebben meegedaan. Zonder te technisch
te worden, bleek uit dit onderzoek inderdaad dat er
veranderingen zijn in de activiteit van hersengebieden die
betrokken zijn bij het aansturen van eetgedrag.
Helaas is het in de praktijk soms moeilijk om iets te doen
aan het overgewicht. Uiteraard is het belangrijk om goed
te letten op het voedingspatroon en voldoende te
bewegen. Specifieke medicijnen om het gewicht te
verminderen zijn er op dit moment niet. Recent onderzoek
laat zien dat het lichaamsgewicht af lijkt te nemen bij een
deel van de mensen die natriumoxybaat (Xyrem) krijgen.
Hoewel dit niet de enige reden moet zijn om Xyrem te
starten, is dit wel een optie om met uw arts te bespreken.

JONGE ONDERZOEKERS

PATIËNTEN GEZOCHT VOOR ONDERZOEK
NAAR NARCOLEPSIE EN IDIOPATHISCHE
HYPERSOMNIE

Door Jari Gool – Onderzoeker bij Slaap-Waakcentrum SEIN Heemstede

Vanuit Slaap-Waakcentrum
SEIN in Heemstede zijn we op
zoek naar volwassenen met
narcolepsie en idiopathische
hypersomnie die mee zouden
willen aan wetenschappelijk
onderzoek. Deelnemers
ontvangen een vergoeding
tussen €40,- en €70. Recent
zijn we gestart met een groot
beeldvormend onderzoek
met MRI naar verschillende
aandoeningen waarbij
overmatige slaperigheid
overdag optreedt. Het
onderzoek is opgezet door
dr. Lammers en dr. Fronczek
(LUMC & SEIN) en prof.
Van der Werf (Amsterdam
UMC), in samenwerking met
onderzoekers uit Montreal
(Canada).
Waarom voeren we dit
onderzoek uit?

In het onderzoek gaan we kijken
hoe de structuren en werkingen
van de hersenen van patiënten
met narcolepsie en idiopathische
hypersomnie zich verhouden tot die

van gezonde slapers. We bestuderen
verschillende hersenscans, om zo
gedetailleerde profielen te kunnen
maken van de structuur en de
activiteit van de hersengebieden bij
deze verschillende patiëntengroepen.
We hopen om hiermee het
werkingsmechanismen van deze
slaapaandoeningen beter te
begrijpen. In de toekomst kan dit
mogelijk helpen om de diagnostiek
en behandeling te verbeteren.

Geïnteresseerd?

We zijn op zoek naar volwassenen
tussen 18-65 jaar met narcolepsie
of idiopathische hypersomnie die
bereid zijn om aan het onderzoek

deel te nemen. Het onderzoek
begint met één week thuis het
slaap-waakritme bijhouden met
een horloge en een slaapdagboek.
Vervolgens is er een dagbezoek
aan het Spinoza Imaging Centre
in Amsterdam. Tijdens dit bezoek
worden er meerdere MRI hersenscans
gemaakt en vragenlijsten afgenomen.
Ben je geïnteresseerd om deel te
nemen aan dit onderzoek? Gebruik
je geen medicatie of ben je bereid
hier gedurende enkele dagen tijdelijk
mee te stoppen? Stuur dan snel
een email voor meer informatie
naar: hetslaperigebrein@vumc.nl.
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‘WAT IS NARCOLEPSIE?’
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

