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VOORWOORD

Beste leden,

Voor je ligt het nieuwe nummer van het narcolepsie magazine. Zoals zo veel in deze tijd 
anders dan anders, maar we zijn blij met het resultaat. Naast een aantal reguliere items 
die je van ons gewend bent, bevat dit nummer ervaringsverhalen van leden in corona 
tijd. 

Omdat de activiteiten in het voorjaar niet door konden gaan vanwege corona, willen 
we dit magazine gebruiken om iets van jullie ervaringen te delen. Een aantal mensen 
heeft daarvoor hun verhaal gedeeld over hun ervaringen in deze tijd, dank daarvoor! 
Ook de jongeren van onze vereniging zijn in deze tijd actief met elkaar in contact 
gebleven via de WhatsApp groep. Enkele van deze ervaringen mogen we in dit 
magazine met jullie delen. 

Uit al jullie verhalen blijkt weer dat leven met narcolepsie niet makkelijk is, zeker niet  
in corona tijd. Maar door elkaar te steunen en ervaringen te delen maken we de 
vereniging en elkaar sterker, want de vereniging dat zijn wij met zijn allen. Dat willen  
we als nieuw bestuur uitstralen en benutten. 

Hoewel de wereld in de corona tijd soms lijkt stil te staan, zijn er binnen het bestuur  
van de vereniging nieuwe ontwikkelingen geweest. Er zijn twee nieuwe bestuursleden 
bijgekomen. Verderop in het magazine stellen Jacqueline van den Hazelkamp en ik 
onszelf verder voor. 

We wensen je veel plezier maar ook troost in het lezen van dit magazine. Indien je  
door het lezen van dit nummer behoefte hebt aan een gesprek, aarzel niet om contact 
met ons te zoeken. Dit kan door een mail te sturen naar info-nvn@narcolepsie.nl  
of een terugbelverzoek via het contactformulier op de website in te dienen  
(narcolepsie.nl/contact). 

Yvonne Braaksma
Voorzitter

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 fi jn 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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Het voordeel van de Corona crisis: 
reizen met een mondkapje en 
lekker slapen zonder scheve 
gezichten

UPDATE: 
MEXICAANSE GRIEP 
VACCINATIE 2009 

Vanaf 2015 behartigt Beer advocaten 
de belangen van een groep jonge 
mensen bij wie narcolepsie optrad 
na vaccinatie tegen de Mexicaanse 
Griep in 2009. Namens onze cliënten 
zijn zowel de Staat als de producent 
van het vaccin aansprakelijk gesteld 
voor de gevolgen van de bij hen 
opgetreden narcolepsie. Beide 
partijen hebben aansprakelijkheid 
formeel afgewezen, maar 
desondanks is de Staat bereid om 
onder bepaalde voorwaarden met 
onze cliënten te spreken over een 
mogelijke minnelijke regeling, in de 
zin van een fi nanciële tegemoet-
koming. Om de gevolgen van 
narcolepsie op het leven van deze 
individuele betrokkenen beter in 
kaart te brengen, worden op dit 
moment verschillende deskundigen-
onderzoeken uitgevoerd. De 
resultaten daarvan verwachten 
wij in de loop van dit jaar.

Daarnaast hebben wij eind vorig jaar 
namens tien eisers een dagvaarding 
jegens GSK uitgebracht, om de 
juridische vordering op de farmaceut 
vanwege het op de markt brengen 
van een gebrekkig vaccin veilig 
te stellen. Ondertussen gaan de 
gesprekken met de Staat 
onverminderd verder.

John Beer en Lucas Hogeling

-  Luxe kampeerweekend in De 
Wijde Werelt in Otterlo waar we 
verblijven in bos-lodges. Het 
weekend vindt plaats van vrijdag 
4 september (aankomst vanaf 
15.00 uur) tot en met maandag 
7 september 10.00 uur.

-  Stadswandelingen in diverse steden 
op zaterdag 26 september. Om te 
voorkomen dat de groepen te groot 
worden i.v.m. met Corona en onze 
veiligheid houden we deze activiteit 
in Leeuwarden, Maastricht, Alkmaar 
en Den Bosch op dezelfde dag. 
We gaan de verschillende steden 
te voet ontdekken met tussen 
de middag een heerlijke lunch.

-  Kookworkshop in Amersfoort 
op zaterdag 3 oktober van 14.00 
uur tot 18.00 uur 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.

Alle activiteiten zijn onder 
voorbehoud van de situatie rondom 
Corona! Uiterlijk een week voor 
de activiteit hoor je meer details 
over annulering of doorgang en 
de voorwaarden. Van een iedereen 
wordt verwacht om de voorschriften 
met betrekking tot de veiligheid 
in acht te nemen! Dit betekent 
dat je zelf voor een mondkapje 
zorgt voor momenten waarop de 
1,5m afstand niet mogelijk is.

Kijk voor alle activiteiten details 
op https://narcolepsie.nl/
agenda. Via deze link kun je je ook 
inschrijven voor de activiteiten. 
Ieder lid mag per activiteit kosteloos 
één persoon meenemen.

ACTIVITEITEN NAJAAR 

Vanwege het corona virus zijn er meerdere verenigingsactiviteiten 

van dit jaar niet doorgegaan. Gelukkig zijn er nog drie activiteiten 

die door kunnen gaan: 

NIEUWS
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gezichten

reizen met een mondkapje en 
lekker slapen zonder scheve 

Leontien Sickenga met en zonder 
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UPDATE KLACHT NIEUWE XYREM ADAPTER

Als lid van de adviesraad werd me 
gevraagd een stukje over mezelf te 
schrijven. Dat vond ik goed, maar ik 
heb goed en slecht nieuws. Laat ik 
beginnen met het slechte nieuws.
In de afgelopen jaren ben ik zelf kort 
bestuurslid geweest. Dat was niks 
voor mij. Maar buiten het bestuur om 
heb ik zeker mijn stem laten gelden in 
de adviesraad. Ik denk dat de vereni-
ging daar beter van is geworden.

Na afgelopen Algemene Leden 
Vergadering heb ik echter besloten 
om niet langer actief te zijn binnen 
de adviesraad. De reden daarvan en 
tevens het goede nieuws zal ik jullie 
vertellen. Jacqueline van den Hazel-
kamp gaat het bestuur versterken. Nou 
hebben Jacqueline en ik een relatie 
waarin we lief en leed delen. Ik ben 
van mening dat als je bestuurslid bent, 
dat je dan een onafhankelijke positie 
moet hebben van de anderen. Nu is 
de adviesraad natuurlijk geen bestuurs-

functie, maar toch vind ik het niet juist 
om samen met haar de vergaderingen 
te delen. Dat doen we achteraf wel.

Omdat Jacqueline en ik zoveel 
delen, is zij zeker op de hoogte van 
de problemen die Narcolepsie met 
zich mee brengt. Ze heeft een medi-
sche opleiding en is erg enthou-
siast om de functie in het bestuur 
te gaan vervullen. Daarvoor zet ik 
graag een stapje achteruit. Natuur-
lijk zal ik het bestuur blijven volgen 
en daar waar vrijwillige inzet nodig 
is, weten ze me vast te vinden. Rest 
mij nog om Jacqueline heel veel 
succes te wensen in het bestuur.

Leon Lucassen

Wil je meer weten over de nieuwe 
bestuursleden? Blader dan gauw 
naar pagina 7 waar Jacqueline 
en Yvonne, het andere nieuwe 
bestuurslid, zich voorstellen.

Al enige maanden geleden heeft 
Pauline Amesz van Sein Heemstede 
een klacht ingediend bij UCB over de 
nieuwe adapter voor de Xyrem fl essen. 
Zie hieronder een fragment 
uit de reactie die vanuit 
UCB is gekomen: 

‘’Het klopt dat UCB een nieuwe plastic 
adapter in gebruik heeft genomen 
die in de Xyrem® fl es dient te worden 
ingebracht om het opzuigen van 
de oplossing m.b.v. de doseerspuit 
mogelijk te maken.’’ … ‘’We bevestigen 
dat verschillende patiënten problemen 

ondervinden bij het inbrengen van de 
PIBA en het optrekken van de vloeistof 
uit de fl es. Dit probleem werd grondig 
onderzocht door de fabrikant en acties 
worden ondernomen om de PIBA in 
toekomstige loten te vervangen.’’
‘’Terwijl we werken aan een permanente 
oplossing voor het probleem, kunnen 
we u en de patiënt enkel helpen met 
de instructies om het inbrengen van 
de PIBA mogelijk te maken: U kan een 
incisie maken met een schaar over de 
volledige lengte van de adapterhals. 
Gelieve de schaar steeds te wassen en 
te desinfecteren alvorens de knip aan 

te brengen en voorzichtig om te gaan 
opdat u zichzelf niet verwondt. Deze 
knip zal het inbrengen van de PIBA 
in de fl essenhals vergemakkelijken, 
echter hou de fl es steeds rechtop 
om lekkage te voorkomen.’’

‘’We willen u verzekeren dat 
UCB momenteel zijn uiterste 
best doet om het probleem 
op te lossen voor toekomstige 
loten en we verontschuldigen 
ons voor de het ongemak dat u 
en uw patiënt ondervinden.’’

WELKOM JACQUELINE! 

NIEUWS
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 Ik wil mijn rijbewijs halen, en heb 
gehoord dat ik zo’n test moet doen 
waarbij ik 4 keer in het donker wakker 

moet blijven. Waar kan ik dat doen?

Met de diagnose narcolepsie mag je in Nederland 
geen auto rijden tenzij je weinig klachten hebt en 
offi cieel goedgekeurd bent met een rijbewijskeuring. 
De test die je bedoelt is de Maintenance of 
Wakefulness Test. Deze is op het moment niet meer 
noodzakelijk bij die keuring. Voor de laatste updates 
kun je altijd op de site van het CBR kijken, of op
allesovernarcolepsie.nl/leven-met-narcolepsie/autorijden

Is Corona extra gevaarlijk voor 
mensen met narcolepsie?

Om heel eerlijk te zijn weet niemand 
dat, want om dat uit te zoeken, 
zou je een grote groep mensen 
met narcolepsie én corona moeten 
vergelijken met een grote groep 
mensen met corona maar zonder 
narcolepsie. Dat gaat natuurlijk niet 
zo makkelijk. Ik heb geen reden om aan te nemen dat het 
zo is. Normaalgesproken worden mensen met narcolepsie 
ook niet ernstiger ziek van infecties, dan anderen. Ik 
weet dat een van de mensen die ik zelf behandel voor 
narcolepsie, het heeft gehad, en na een week hevige 
griepverschijnselen en benauwdheid restloos is hersteld. 

Moet ik minder zout eten als ik Xyrem gebruik?

Nou daar is wellicht wel wat voor te zeggen 
want het is een heel zout middel. De begindosering 
voor volwassenen van Xyrem 4.5 gram (2 x 2.25) bevat 
820 mg natrium, en de maximale dosering van 9 gram 
bevat 1.6 gram zout. Voor een volwassene is het advies 
om niet meer dan 6 gram zout te eten per dag (voor 
kinderen is dat nog minder) dus afhankelijk van de 
gebruikte dosering is het raadzaam daar wel rekening 
mee te houden. Momenteel wordt er onderzoek gedaan 
naar een vergelijkbaar middel, welke minder zout 
bevat. Veel mensen eten sowieso al teveel zout. Vooral 
voedingsmiddelen die uit de fabriek komen, bevatten 
veel zout. Het is voor iedereen aan te bevelen om goed 
op het etiket te kijken wat er allemaal in een product zit. 

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. 

VRAAG
   HET

Clair e

2

31

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



NVN magazine nummer 72 - augustus 2020 7

Mijn naam is Yvonne Braaksma, velen van jullie zullen mij al 
kennen vanuit mijn tijd als bestuurder van 2012-2016. Iemand 
zei me in 2016 al: “jij bent nog niet klaar met die club”, en zo 
voelde het dit voorjaar ook voor mij toen ik besloot me weer 
kandidaat te stellen. In mijn vorige bestuursperiode hebben 
we met medebestuurders de vereniging weer op kunnen 
bouwen. Voor komende jaren zijn mijn uitdagingen vooral 
om de bekendheid van narcolepsie verder uit te bouwen 
en mensen die met deze aandoening moeten omgaan 
ondersteunen. Ik wil met medebestuurders, adviesraad en 
actieve leden werken aan een stabiele vereniging. Dit vanuit 
een passende organisatie voor deze tijd, waarin digitalisering 
en flexibilisering noodzakelijk zijn. Met mijn achtergrond als 
verpleegkundige, docent en master “educational needs” 
denk ik daarin bij te kunnen dragen. Binnen het nieuwe 
bestuur is mij de taak van voorzitter toevertrouwd. Een taak 
die ik vooral vanuit verbinding van alle betrokkenen vorm 
wil geven. Ik hoop je dus spoedig te ontmoeten tijdens 
een van de activiteiten of de landelijke contactdag.

Yvo� e 
Braaksma

Aangenaam! Mijn naam is Jacqueline, 41 jaar oud en 
woonachtig in Batenburg met mijn 8-jarige dochter en 
wat katten. Ik ben een ontzettende Formule 1-nerd, dat 
is wel zo'n beetje mijn grootste hobby. Verder lees ik 
graag, vind ik het leuk om soms uitgebreid te koken (en 
vooral ook om dat dan op te eten) en hou vooral van 
gezelligheid. Ik ben optometrist, momenteel werkloos, en 
heb veel affiniteit met alles wat medisch gerelateerd is.

Sinds kort ben ik secretaris bij de NVN, maar zelf heb 
ik geen narcolepsie. Zo'n anderhalf jaar geleden ben 
ik heel goed bevriend geraakt met Leon Lukassen, wel 
patiënt. En door het vele contact ben ik veel te weten 
gekomen over narcolepsie en welke beperkingen dit met 
zich meebrengt. Daar was ik me eerder absoluut niet van 
bewust. Hoewel ik lang nog niet alles weet, is het iets dat 
me erg aan het hart gaat en ik kijk er dan ook naar uit om 
bij te leren en wat voor de NVN te kunnen betekenen. 

Ik hoop jullie snel te zien en spreken bij activiteiten en 
op de Landelijke Contactdag!

Jacqueline 
Van den 

Hazelkamp

WELKOM NIEUWE BESTUURSLEDEN!
Met het aftreden van Leontien Sickenga als voorzitter zijn er in de afgelopen algemene leden 

vergadering maar liefst twee nieuwe bestuursleden aangetreden: Yvonne Braaksma en 

Jacqueline van den Hazelkamp. 

BESTUURLIJK

Yvo� e 
Braaksma Jacqueline 

Van den 
Hazelkamp
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Door Loes Krekels

EEN LATE DIAGNOSE 
GEVOLGD DOOR 
DIEPE DALEN, 
MAAR NU 
LACHT 
HET LEVEN 
FERRY TOE 

Ferry woont samen met zijn vrouw 
en kids. Hij heeft zijn eigen tattoo- 
en piercingshop in de binnenstad 
van Utrecht. Zijn hele leven is hij al 
moe, toch is de diagnose narcolepsie 
pas laat bij hem gesteld. Hoewel dat 
zorgde voor een donkere periode in 
zijn leven bracht het hem erna ook 
onverwachte mooie dingen.

INTERVIEW
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Worstel je met suïcidale 
gedachten? 
Praat er dan over. Bel 0900-0113  
of 113 of ga naar www.113.nl. 
Liever praten met iemand  
van de vereniging?  
Benader dan Yvonne Braaksma  
via bestuur@narcolepsie.nl  
of bel 06-166 94 334.

“Ik dacht dat het moe zijn normaal 
was. In mijn tienerjaren ging ik uit, 
deed ik veel activiteiten en zag ik 
om mij heen ook brakke mensen. 
Door de jaren heen bleef dat 
gevoel. Pas eind dertig besefte 
ik dat het niet normaal was dat ik 
in slaap viel en onwijs moe was. 
Ik ben op mijn 37ste pas naar de 
dokter gegaan en daar kwam ik 
in het proces van diagnosticeren. 
Uiteindelijk duurde het twee jaar 
voor de diagnose Narcolepsie werd 
gesteld. Achteraf gezien had ik sinds 
mijn veertiende ongeveer al last van 
vermoeidheid. Na de diagnose gaf 
mijn dokter me toen dus medicijnen 
en raadde een vast ritme aan.“

Ik werkte destijds als leraar op school, 
maar vaste dutjes waren eigenlijk niet 
mogelijk tijdens het werk. Dat heb 
ik in overleg met de directeur wel 
een tijdje geprobeerd op school. De 
directeur heeft me toen ziek gemeld 
zodat hij budget kreeg om in mijn 
‘afwezigheid’ iemand voor de klas te 
kunnen zetten. Uiteindelijk hebben 
ze me op school nog een keer beter 
en toch weer ziek gemeld. Voor mijn 
gevoel werd ik meer een last daar.

Depressie
We hebben daar best een zware 
periode meegemaakt. Ik had 
er natuurlijk al best lang mee 
rondgelopen dat er iets niet goed 
was. Na de diagnose had dit alles 
een grote impact op mijn leven en 
gemoedstoestand. Mijn vrouw en ik 
kregen rond diezelfde periode ons 
eerste kindje, dit was een huilbaby. 
Dat was voor mij extra zwaar, want 
ik mocht door de komst van de 
baby geen Xyrem nemen en was 
alleen nog maar moe en moe en 
moe. Ik stond in de ochtend soms 
jankend op, omdat ik te moe was 
om al op te staan. Ik slikte in die 
periode overdag 3x de toegestane 
hoeveelheid medicatie om maar 
gewoon niet meer dat gevoel te 
hebben dat je zo ontzettend moe 
bent. Maar niets van medicatie 
hielp écht tegen die moeheid. 
Uiteindelijk kwam dit zelfs tot het 
punt dat ik er niet meer wilde zijn. 

Het hielp ook niet mee dat de situatie 
op mijn werk ondraaglijk werd en 
ik werd ontslagen. Ja, dan kom je 
dus ziek thuis te zitten. Dan word je 
wel een beetje radeloos als dat zo 
gebeurd, want wat ga je dan doen? 

Zelfmoordgedachten
Ik heb in die periode met zelfmoord-
gedachten rondgelopen. Ik dacht 
dat er nog maar één oplossing 
was om de moeheid te stoppen. Ik 
wilde gewoon niet meer moe zijn, 
ongeacht wat dan ook. Ik wist wel 
dat mijn vrouw en kind me zouden 
gaan missen, maar dan het liefst 
op een leeftijd dat mijn zoontje 
nog jong genoeg was om mij niet 
te herinneren. Tijdens gesprekken 
met de arts werd er natuurlijk 
gevraagd hoe het mentaal met 
me ging. Ik blufte me daar door-
heen. Want ik wilde natuurlijk niet 

dat iemand mij zou ompraten. 
Achteraf gezien is dit natuurlijk niet 
normaal, ik heb geen hulp gezocht. 
Ik was zelfs al bezig om te kijken 
hoe ik uit het leven kon stappen. 

Ik wilde me al ergens online 
aanmelden om te weten te komen 
hoe ik die stap daadwerkelijk 
zou kunnen zetten. Ik moest mij 
daarvoor echter eerst inschrijven 
voor een nieuwsbrief, maar wist 
tegelijk dat als ik dat zou doen, 
mijn vrouw dit zou kunnen vinden. 
Dat wilde ik natuurlijk niet. Eigenlijk 
heeft die nieuwsbrief mij gered. 

Hierdoor ben ik gaan nadenken en 
besefte ik dat ik het niet over me 
hart kon verkrijgen om mijn vrouw 
alleen achter te laten met al het 
werk voor ons kind. Dat het best 
egoïstisch van me was. Ik koos voor 
mijn gezin, wilde ze niet achter 
laten met verdriet. Nu ik terugkijk 
op die periode had ik hulp kunnen 
vragen en het met mensen moeten 
bespreken. Dat zou ik anderen met 
deze problemen dan ook aanraden. 
Praat erover met je omgeving of 
een hulpverlener. Er is heel veel 
mogelijk ook met Narcolepsie, je 
moet alleen de mogelijkheden 
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weer leren zien. Nu ben ik heel blij 
dat ik zelf de kracht heb gevonden 
om ondanks mijn gedachten toch 
door te zetten en te blijven leven. 

Hulp 
Onverwachts kwam daar baby 
nummer twee, wat eigenlijk helemaal 
niet kon zolang ik zo moe zou zijn. 
Toch hebben we het laten komen en 
achteraf zijn we natuurlijk super blij 
met ons tweede kind. Mijn vrouw 
moest werken terwijl ik thuis zat en 
voor de kinderen zorgde. Maar dat 
kon ik natuurlijk niet, want ik moest 
ook veel slapen. Dat brak me wel 

echt op. Ik mocht in die periode dat 
ons kindje net geboren was ook weer 
geen Xyrem nemen. We hebben 
toen geprobeerd PGB aan te vragen, 
maar dat ging niet. Ze willen dat je 
het eerst probeert op te lossen in 
eigen kring. Uiteindelijk hebben we 
dit binnen eigen kring ook opgelost 
door middel van een fonds. Hierin 
hebben vrienden en familie toen 
geld gestort waarmee we mensen 
konden laten komen die me hielpen 
met de kinderen. Vrienden die 
kwamen helpen konden we daardoor 
ook betalen zodat ze niet extra een 
vrije dag hoefden op te offeren. 

Nieuwe start
Ik had toen wel het idee dat ik eigen 

baas moest worden zodat ik mijn 
eigen werktijden kon bepalen en dat 
ritme aan kon houden. Mijn vrouw 
had destijds net een tattooshop 
geopend en zei dat ze wel een 
piercer konden gebruiken. Dat was 
dus voor mij meteen 1+1=2! Ik heb 
toen gezocht naar iemand die me 
daarin kon opleiden en nu ben ik 
inmiddels alweer vier jaar eigen baas. 

Werk en ritme
De deur voor de klant gaat om twaalf 
uur open. Ik heb dan al twee keer 
geslapen, eerst thuis en dan voordat 
de zaak open gaat doe ik in mijn 

behandelstoel nog een dutje. Om 
half zes gaat de deur weer dicht en 
dan doe ik in mijn behandelstoel nog 
een dutje zodat ik daarna fris naar 
huis kan. Ik heb voor overdag geen 
medicijnen meer. Deze heb ik wel 
gehad maar de bijwerkingen ervan 
wegen voor mij niet op tegen het 
voordeel ervan. Dus daar ben ik mee 
gestopt, ik wil gewoon niet meer 
teveel van dat soort middelen in mijn 
lichaam stoppen. Dus ik heb nu alleen 
nog Xyrem in de nacht en dat is voor 
mij prima zo. Ik drink ook geen koffie 
of zo dus het is all natural haha!

Nieuwe energie
Nu ik weer meer energie heb kan 
ik ook eindelijk de vader zijn die 

ik wil zijn. Er zijn minder prikkels 
omdat de kinderen nu ouder en 
zelfstandiger zijn, en je krijgt er 
echt zoveel voor terug. Ik heb op 
het forum wel eens gevraagd hoe 
anderen dit doen maar dat is toch 
echt verschillend voor iedereen. De 
een heeft al vier kinderen en zegt 
laat die vijfde maar komen! Dus dat 
is toch voor iedereen wel anders. 

Ik kan ook niet voor iedereen spreken, 
maar als je met de drang loopt om 
kinderen te nemen en je durft niet 
dan zeg ik: Doe het gewoon! Ja, 
het wordt een hele zware periode 
in het begin. En ja, het zal niet altijd 
even makkelijk zijn, maar uiteinde-
lijk zal het minder zwaar worden. 
Je krijgt er zoveel mooie dingen 
en uiteindelijk ook weer positieve 
energie voor terug! Ook als je een 
studie wil gaan doen, maar je bent 
bang dat je het niet haalt: doe het 
gewoon! Als je het niet probeert, 
haal je het zeker niet. Geef aan 
bij je opleiding dat je narcolepsie 
hebt, want dan krijg je extra studie-
tijd en opleidingstijd. By all means 
DO WHAT YOU WANT TO DO!

Ik wil deze kant van het verhaal nu 
graag delen met de buitenwereld, 
omdat er vast meer mensen zijn die 
het moeilijk hebben. Of misschien wel 
met dezelfde gedachten rondlopen 
als ik heb gehad. Ik hoop dat ik deze 
mensen kan helpen door mijn verhaal 
te delen hier. Want wat ik wil zeggen 
tegen die mensen is: zoek hulp. Ik 
heb ook het plezier weer terugge-
vonden; in mijn hobby skateboarden, 
de zaak en mijn mooie gezin!

Neem zeker een kijkje op de 
website van Ferry’s piercingshop 
via lestingpiercings.nl.

Ferry kreeg in zijn gemeente geen 
PGB aangeboden. Dit verschilt 
echter per gemeente dus aarzel 
niet om hulp vanuit de WMO aan te 
vragen. Er zijn genoeg gemeentes 
in Nederland die wel op deze 
manier ondersteuning bieden.
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Op 1 augustus 2020 was het dan 
zover: de BBQ! Na 4 maanden 
van Corona leed was het weer tijd 
om bijeen te komen om elkaars 
ervaringen te horen en tips en tricks 
met elkaar te delen. De BBQ werd 
gehouden bij Lia en Jan in Stroe. 
De ouders van Riemke bleven 
nog even voor een lekkere sterke 
kop koffie en een goed gesprek. 
Daisy die in de zorg werkt vertelde 
over haar ervaringen in de zorg. 
Sommige leden namen nog een 
korte powernap voordat Dennis 
de BBQ met olie insmeerde en 
het vuur werd aangestoken. Voor 
Liza was het de eerste keer om 
zelfstandig het vlees te braden. 

Dat deed ze zo goed dat er werd 
voorgesteld dat ze het volgend 
jaar voor iedereen mag doen. Dat 
zag ze zelf niet helemaal zitten!

 Voor Sanne en Delphine was het 
de eerste keer om kennis te maken 
met andere leden van de vereniging. 
Beiden gaven aan het heel erg 
leuk te vinden en vaker mee te 
willen doen aan de activiteiten van 
de vereniging. Iram vertelde over 
haar gewichtsverlies met behulp 
van het Keto dieet waardoor 
ze ook meer energie krijgt. 
Astrid zorgde voor de gezellige 
muziek tijdens de BBQ en ook het 
zonnetje liet ons niet in de steek! 

Al met al een zeer geslaagde BBQ. 
En volgend jaar, wanneer het virus 
hopelijk niet meer onder ons is, 
voor herhaling vatbaar met meer 
leden voor nog meer gezelligheid!

BIJKLETS BBQ 
VOOR JONGEREN 
VAN DE NVN  

ACTIVITEIT

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!
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Op mijn 18e ben ik gediagnosticeerd 
met narcolepsie met kataplexie. 
Inmiddels zit ik in het derde jaar 
van de studie Verpleegkunde. 

Vanaf het begin van dit jaar 
studeerde ik in Oulu in Finland. 
Hier heb ik keihard voor moeten 
werken, want het semester in 
Finland startte namelijk een maand 
eerder dan gewoonlijk. Hierdoor 
moest ik mijn stage in Nederland 
al een maand eerder halen en dat 
is gelukkig ook gelukt. Tijdens mijn 
stage en mijn tijd in Finland ben ik 
erachter gekomen hoe belangrijk 
het is om op vaste tijden een dutje 
te doen. Tijdens corona heb ik me 
hier dus ook goed aan kunnen 
houden. Eind maart heb ik bericht 
gekregen naar Nederland te moeten 
gaan. Dat was echt enorm balen. 

Thuis ben ik toen begonnen met 
werken bij mijn oude stage: een 
verpleeghuis. Gelukkig kan ik 
ondanks de drukte toch de structuur 
aanhouden van mijn dutjes. Dat 
helpt enorm. Ik vond het ook fi jn 
dat ik minder verplichtingen had, 
geen familiebezoeken of naar 
vrienden gaan. Op stap kon ook 
niet meer. Ik heb zo dus ook geleerd 
beter mijn grenzen aan te geven 
en vooral bewaak ik die grenzen 
beter, omdat gemerkt heb hoeveel 
energie ik daar uit kan halen. 

Sa� e (20 jaar)

ZO BELEEFDEN LEDEN 
DE CORONA TIJD 

ONDERZOEK

Graag wil ik mijn verhaal vertellen 
over mijn narcolepsie met kataplexie. 
Vorig jaar heb ik een punctie 
gehad en toen was de diagnose 
narcolepsie duidelijk. Helaas ben ik 
al jaren afgekeurd, omdat ik al heel 
lang met mijn gezondheid kwakkel. 
Ik had nog nooit van narcolepsie 
gehoord, totdat mijn neuroloog in 
Scheemda het opschreef. Dat was 
toen ik beschreef dat ik omviel van 
het lachen. Eerder beschreef ik al wel 
vage klachten zoals moeheid en in 
auto bijna in slaap gevallen. Ik had 
altijd al dextro in de auto liggen om 
wakker te blijven en soms deden 
mijn benen raar: ik kreeg wel eens 
een soort van schokken door het 
lichaam. Dus toen ben ik voor een 
slaaptest doorverwezen en terecht 
gekomen in bij Sein in Zwolle. 

Door de narcolepsie en kataplexie 
heb ik al vele valpartijen al gehad. 

Mag niet meer auto rijden en 
op de fi ets heb ik een helm op. 
Vorig jaar van de trap gevallen 
toen ik ineens verslapte. Met 
ambulance naar ziekenhuis. Had 
toen een zware hersenschudding 
en snee boven wenkbrauw. 

Je merkt wel dat je in deze tijd 
nader tot elkaar komt als gezin, zoals 
gezellig spelletjes doen met mijn man 
en twee dochters van 12 en 18 jaar. 

Verder heb ik me bezig gehouden 
met puzzelen en online foto albums 
maken. Ik vond het wel moeilijk om 
je familie een tijdje niet te kunnen 
zien. Afstand houden is best moeilijk, 
maar tegelijkertijd weet je ook dat je 
gezondheid het allerbelangrijkste is.

In deze vervelende tijd met 
het corona virus word je er niet 
vrolijker op, maar ik zou andere 
narcolepsie patiënten in deze 
tijd willen meegeven om altijd te 
proberen om positief te blijven 
er het beste van maken!

Mariska Ha� inga 
(47 jaar)

Mariska zou graag in contact 
willen komen met mensen die 
narcolepsie en kataplexie hebben 
uit de regio Groningen.
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De diagnose van narcolepsie heb 
ik nu denk ik 4 maanden geleden 
gekregen. Niet zo lang geleden 
dus. Ik heb geen kataplexie. Sinds 
ik weet dat ik narcolepsie heb is er 
al veel veranderd en ik denk juist 
vooral in de goede vorm. Ik vind het 
fi jn dat er eindelijk duidelijkheid is. 

In de quarantaine tijd heb ik mezelf 
beter leren kennen. Ik weet nu dat 
ik het best 20 minuten kan slapen in 
plaats van een half uur, want dan kom 
ik in diepe slaap. Ook heb ik in deze 
quarantaine tijd vooral geleerd om 
te accepteren dat het eenmaal zo is, 
dat ik even moet slapen om genoeg 
energie te hebben. Het was soms 
best moeilijk in de zin van: dit heb ik 
de rest van mijn leven. Dat besefte 

ik me opeens, maar ik dacht ook je 
weet nooit wat er gaat gebeuren. Ik 
bedoel daarmee het hoeft niet altijd 
zo te blijven. Het kan erger worden, 
maar ook juist beter. Op dat beter 
worden hoopt denk ik iedereen wel, 

ik in ieder geval wel! Wat ik ook heb 
leren beseffen dat je lang niet de 
enige bent. Ik dacht eerst waarom 
moet mij dit overkomen? Maar dit 
is juist iets wat ons speciaal maakt! 

Mijn punt is eigenijk vooral… 
wees blij met de mensen die je 
hebt die je accepteren zoals je 
bent! Ik heb mensen ontmoet die 
denken ondanks ze het weten 
wat ik heb ‘’ach joh jij bent lui’. Ze 
zeggen het gelukkig niet, maar je 
weet gewoon wat ze denken als 
ze je zo’n blik geven. Maar ik heb 
nu geleerd: kijk niet naar deze 
mensen om, maar kijk om naar de 
mensen die wel om je geven! 

Floor Havik (14 jaar)

ERVARINGEN VAN DE NVN JONGEREN IN CORONA TĲ D

De jongeren van de NVN houden intensief contact met elkaar via een Whatsapp groep. Ook in 

de corona tijd hielden ze elkaar op de hoogte en deelden ze via Whatsapp hoe ze de corona tijd 

ervoeren. Een selectie van de gesprekken lees je hier.

ERVARINGEN VAN DE NVN JONGEREN IN CORONA TĲ D

De jongeren van de NVN houden intensief contact met elkaar via een Whatsapp groep. Ook in 

de corona tijd hielden ze elkaar op de hoogte en deelden ze via Whatsapp hoe ze de corona tijd 

ervoeren. Een selectie van de gesprekken lees je hier.

ERVARINGEN VAN DE NVN JONGEREN IN CORONA TĲ DERVARINGEN VAN DE NVN JONGEREN IN CORONA TĲ DERVARINGEN VAN DE NVN JONGEREN IN CORONA TĲ DERVARINGEN VAN DE NVN JONGEREN IN CORONA TĲ DERVARINGEN VAN DE NVN JONGEREN IN CORONA TĲ DERVARINGEN VAN DE NVN JONGEREN IN CORONA TĲ DERVARINGEN VAN DE NVN JONGEREN IN CORONA TĲ D

Nou jongens ik heb online onderwijs 
gekregen best goed geregeld 
eigenlijk. Dus weer wat structuur 
in mijn dag gelukkig 

Jongens, wat klagen we nou eigenlijk. Normaal gesproken is het allemaal te druk, willen we meer vrije dagen. Geniet van het feit dat je nu even 
rust krijgt, lekker kan genieten van het mooie weer en quality time 
hebt met je gezin/familie 19:25

Stel je voor dat je internet uitvalt 
voor een paar dagen. Dan ga ik 
echt dood van de verveling

18:50

17:10

Voor zover ik nog ritme in m’n dagen 

had zitten is dat er nu wel helemaal uit
15:44

18:53

Hahah we kunnen elkaar wel proberen wakker te houden door elkaar de 
hele dag door te videobellen

10:53

Ik vind die online lessen echt zo 
ideaal. Je kan gwn vragen stellen 
en antwoord geven echt knap 
hoe ze dat allemaal doen

11:16

Mensen ik word gek. Ik ben echt overprikkeld en ik word niet goed van dat corona

18:53
Beetje claustrofobisch dit allemaal
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Type a message

laatst gez. vandaag om 16.55Ano Niem

16:10

Hebben jullie gehoord of wij verder 

geen hoger risico hebben op ernstige 

klachten met corona? 

Ik zit in Finland en ik heb vanochtend 

Kempenhaeghe gebeld. Er was 

zoveel ruis in de telefoon en ik weet 

niet zeker of ze me begrepen had. 

Maar ze zeiden dat je met 

narcolepsie geen groter risico loopt. 

Terwijl ik veel lees dat mensen met 

chronische aandoeningen wel hoger 

risico hebben. 16:14

Ik weet het niet zeker. Ik weet dat ik 

altijd zieker wordt dan anderen, van 

wat dan ook. Gewoon omdat mijn 

weerstand laag is. Daarom krijg ik ook 

de griepprik...dus ik zie mezelf wel als 

risicogroep. 16:19

Voordat ik veel last kreeg van mijn 

narcolepsie was mijn weerstand heel 

sterk. Maar misschien heeft het er dan 

mee te maken hoeveel last je van je 

narcolepsie hebt en hoe moe je bent 

en hoe slecht je slaapt 16:35

Type a message

laatst gez. vandaag om 23.55

NVN

21:23

Hoe gaan jullie om met hallucinaties? 

Hallucinaties zijn klote. In het begin schreef ik ze altijd op zodat ze uit mijn hoofd waren in vertel het ook aan mijn moeder bijvoorbeeld zodat ik het een soort van kwijt ben en ik denk ook altijd aan dat liedje van Marco Borsato dromen zijn bedrog. Ik weet niet of je die kent maar het is waar haha dus misschien wat tips
21:36

Ik had gisteren nacht opeens een enge nachtmerrie. En toen heb ik een super team bedacht van 5 honden om me te beschermen in mijn dromen haha., plus een kat, want ze hebben natuurlijk wel een leider nodig.      Maar hey, het hielp wel. Dus ik ga het erin houden denk ik
23:35

leider nodig.      Maar hey, het hielp 

Ja ik snap je volkomen. Ik heb er ook erg last van nu. En ik heb dan gelukkig geen toetsen dus ik kan me voorstellen dat het echt klote is voor je.... Ik wou dat ik je kon helpen, maar helaas kan dat niet. Ik hoop dat de herkenning je goed doet in ieder geval zodat je weet dat ik echt precies begrijp wat je zegt. 19:25

18:13

Hee hee hoe gaat het met jullie? Ik 

merk echt dat ik van dit weer futloos 

wordt. Terwijl ik echt moet strijden 

voor m'n tentamens maar zit ik in 

de zon val ik in slaap, zit ik binnen 

kan ik me maar niet concentreren

10:53

Ben je tussen de 12 en 25  jaar oud en 
wil je ook graag met leeftijdsgenoten 
ervaringen uitwisselen? Stuur dan een 
mailtje met je telefoonnummer naar 
magazine@narcolepsie.nl en dan 
voegt Liza van Hoof je toe aan de 
Whatsapp groep. 
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Type a message

laatst gez. vandaag om 22.34

A No Niem

21:35

21:41

Hoi allemaal vervelen jullie je ook veel? Mijn dutjes duren echt lang want soms denk ik ja waarvoor moet ik eruit haha. Mijn ritme is weg

Ja ik was blij dat school weer begon 
vanochtend

Jaa echt lastig om positief te blijven 
soms

21:38

Al het leuke is weg 21:39

Maar uitgaan niet tot september, me 
is getting crazy

21:43

Ik moet wel zeggen, ik heb daarstraks de dodenherdenking gekeken, maar 
dan besef je wel dat deze crisis 
eigenlijk niks is voor ons vergeleken 
met toen.... dat we nu nog heel 
gelukkig mogen zijn 21:45

En daar gaat ons watersport 
weekend.....   Allemaal heel 
begrijpelijk hoor maar ik vind t niet 

meer leuk zo

We kunnen ook wintersport weekend 

doen ipv watersport weekend 

misschien dat we in december 

weer mogen meeten hahaha
20:25

Die struggle van mij laatst met school 

kan ik wel tegen mijn vriendinnen 

zeggen, maar jullie snappen het beter 

hahaha
21:50

Ja, maar sporten thuis is toch lastig als 
je normaal naar de sportschool gaat

07:50

19:25

Ik word er echt beetje depri van haha
19:44

06:53

Gaat wel, het is toch wel anders om 
niet je vrienden te zien op school 
maar via videochat op online lessen 

19:39

Omg was deze hele corona maar 
in de donkere wintermaanden



Tijdens de zomer zie je bij veel mensen een salade op tafel staan. Vooral bij zomerse 

temperaturen is een frisse salade erg lekker! Als diëtist ben ik fan van salades want het is een 

ideaal gerecht om veel gezonde voedingsstoffen mee binnen te krijgen. Het bestaat namelijk 

voor een groot deel uit groenten. Maar hoe zorg je er nu voor dat een salade ook een goede 

maaltijdvervanger is? Wat kan je er in doen, zonder dat het een ongezond gerecht wordt? 

De basis 
Een salade kan je als het ware 
‘opbouwen’ met als basis een 
sla-soort zoals ijsbergsla, krulsla, 
rucola of veldsla. Maar je kan ook 
een basis maken van verse spinazie, 
witlof, andijvie, courgetteslierten of 
witte/rode kool. Met een mix van 
andere groenten zoals tomaten, 
paprika, komkommer, radijs, wortel, 
bietjes, rode ui, selderij. Restjes 
groenten over? Gegrilde groenten 
zoals aubergine, courgette, paprika 
zijn ook lekker door de salade. 

Tip: een zak met gesneden 
andijvie, witte kool of wortel-
reepjes scheelt weer snijwerk.

De vulling voor de salade 
Met onderstaande smaakmakers 
maak je er gelijk een voedzame 
maaltijd van omdat er in deze 
producten gezonde vetten / eiwitten 
/ vezelrijke koolhydraten zitten. Let 
er natuurlijk wel op dat er niet té 
veel smaakmakers in gaan, anders 
wordt de salade gelijk erg calorierijk. 
·  Vis: gerookte zalm, forel, haring, 

makreel, garnalen, tonijn, 
sardientjes (kan ook uit blik)

·  Gegrilde / gerookte kip, 
fricandeau, biefstukreepjes, 
of falafel balletjes (vega)

·  Zaden en pitten; pijnboom-
pitten, pompoenpitten, zonne-
bloempitten, sesamzaad

· Ongezouten noten
· Avocado
· Gekookt ei
·  Hüttenkäse, mozzarella, geiten-

kaas, witte kaas blokjes
·  Peulvruchten zoals bonen, 

erwten, linzen

·  Extra’s zoals kappertjes, 
augurken, zongedroogde 
tomaat, olijven, verse kruiden

·  Vers fruit, bijvoorbeeld een 
combinatie van appel & 
tonijn, of mango & kip

·  Granen zoals Quinoa, volkoren 
pasta, volkoren couscous, bulgur

De dressing
Een heerlijke dressing maakt de 
salade helemaal af. Een basisdres-
sing bestaat vaak uit olie met azijn 
of citroensap. Dit breng je verder 
op smaak met bijvoorbeeld peper 
& zout, een fi jn gesnipperd uitje, 
chilipeper, knofl ook, (verse) groene 
tuinkruiden, honing, mosterd. 
Daarnaast kun je een dressing 
vol en romig maken door er een 
eetlepel kwark, volle yoghurt of 
mayonaise aan toe te voegen. 
Tip: maak de dressing in een 
glazen pot, even goed schudden, 
en je kan het gelijk in de koelkast 
bewaren voor een andere keer.

VOEDING

tips van diëtist en narcolepsie patiënt

A� eke Ru� en-kreling

Salades
ADVIES

VANVANVANVAN ANNEK
E

ANNEK
E

ANNEK
E

ANNEK
E
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Mijn favoriet: 
Andijvie salade

Deze salade staat bij mij regelmatig op tafel omdat ik 
er weinig werk aan heb (ik koop de gesneden andijvie) 
en je er eigenlijk van alles in kan doen. Bijvoorbeeld 
een restje komkommer, lente ui of een half appeltje. 
Wil je dat de salade meer vult? Doe er dan ook een 
klein blikje linzen of Edamame boontjes door. 

Ingrediënten (voor 2 personen):
• 200 gram andijvie, gesneden
• 2 eieren
• 1 avocado 
• 3 eetlepels pijnboompitjes
• 3-4 augurken 
• 1 rode paprika 
• 1 fl inke eetlepel hüttenkäse 
• Optioneel: blokjes appel voor de frisheid

Variatie: vervang de hüttenkäse door 
witte kaasblokjes (op olie).

• Honing & mosterd dressing
• 3 eetlepels olijfolie
• 1 eetlepel (appel)azijn 
•  1-2 theelepels mosterd (ligt aan de 

sterkte van de mosterd)
• 1 kleine eetlepel honing 
• Snufje peper 

Zo maak je het:
•  Kook de eieren hard, rooster de pijnboompitjes 

(als je dat lekker vindt) en snijd ondertussen 
de augurk, paprika, avocado in blokjes. 

•  Klop de ingrediënten voor de dressing door elkaar, 
en breng deze op smaak met peper & zout.

•  Meng alle ingrediënten van de salade samen met de 
dressing in een kom.  

Tip: roer de dressing pas voordat je de salade gaat 
eten erdoor, dan blijft de andijvie lekker knapperig.

Eet smakelijk!
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Download
in App Store of

Google Play

Een app voor narcolepsie: 

de Narcolepsie
Monitor

Narcolepsie
Narcolepsie gaat gepaard met meerdere klachten en symptomen, die over de tijd
kunnen veranderen. Om het beloop van de symptomen van narcolepsie bij te
kunnen houden, is de Narcolepsie Monitor ontwikkeld. Deze app gee� u meer 
inzicht in uw narcolepsie.

Dagboek
Zo vaak als u wilt, maar minimaal een keer per week, gee� u aan hoeveel last de
symptomen van narcolepsie u geven. Dit gaat gemakkelijk door de in de app genoemde
symptomen te ‘slepen’ naar de mate van last die voor u van toepassing is. Ook kunt 
u in de app medicatie invoeren en notities maken. U kunt de door u aangegeven 
symptomen terugkijken in een gra�sch dagboek. 

Download de app in de App Store of Google Play. Zoek naar: 
Kempenhaeghe Narcolepsie Monitor 

Hee� u vragen, neem dan contact op via: narcolepsie@kempenhaeghe.nl

Kempenhaeghe,  Sterkselseweg 65, 5591 VE Heeze, E info@kempenhaeghe.nl, W www.kempenhaeghe.nl
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DE ADVIESRAAD: EEN ENERGIEKE 
CLUB DIE OP ALLE VLAKKEN 
MEEDENKT MET HET BESTUUR 

BESTUURLIJK

Sinds vorig jaar is de adviesraad 

geïntroduceerd: een clubje mensen die het 

bestuur ondersteunt bij strategische besluiten 

en mede de koers van de vereniging uit zet. 

Zij bestaat uit een aantal betrokken leden, 

te weten: Nico van Witzenburg, Leontien 

Sickenga, Joke Storm, Marianne Eijgenraam, 

Manon Hillman en Peter Tuinier. Peter deelt in 

onderstaand stuk wat de adviesraad inhoud en 

wat ze zoal bespreken tijdens vergaderingen.

 
Omdat we al zo'n jaar of acht weten dat onze dochter Lois 
(13) Narcolepsie heeft zijn wij als gezin al heel wat jaren 
betrokken bij de NVN. Mijn vrouw Seba en ik hebben 
steeds aangeboden wel beschikbaar te willen zijn om 
ergens mee te helpen maar geen ruimte hebben voor een 
bestuursfunctie. Zo ben ik 4 keer mee geweest als 
begeleider bij het Zeilkamp. Hier heb ik veel mogen leren 
over wat kinderen met Narcolepsie bezig houdt.
 
Toen kwam eind vorig jaar de vraag of de adviesraad dan 
wellicht iets voor mij zou zijn… Al na de eerste keer dat ik 
geweest ben was ik om, wat een enthousiaste mensen in 
het bestuur en adviesraad! Mensen die zich, toen nog 
onder de bezielende leiding van Leontien, vrijwillig inzetten 
voor een goed doel: de NVN!
 
De sfeer die er heerst om met zijn allen de leden te 
voorzien van informatie, te steunen waar het kan en uitjes 
en evenementen te organiseren geeft echt energie. 
Daarnaast is het voor het bestuur natuurlijk fijn om niet 
alles met een paar mensen te hoeven doen en een 
klankbord te hebben voor besluiten die genomen moeten 
worden.

 Zo hebben we met elkaar "de klantreis” gemaakt, ofwel 
proberen te inventariseren wat voor leden van de NVN 
belangrijk is. Belangrijk voor mensen die net weten dat ze 
Narcolepsie hebben maar ook voor mensen die het al heel 
lang weten en dat natuurlijk in verschillende 
leeftijdscategorieën. Daarnaast houden we ons bezig met 
zaken als: of de site nog wel op orde is, wat we wanneer 
moeten en kunnen organiseren voor de leden, met welke 
belangengroepen we contacten moeten onderhouden, wie 
wat doet, wat de thema's moeten zijn op de ledendag, 
welke ontwikkelingen gemeld moeten worden aan de 
leden, of we financieel nog gezond zijn, dat soort zaken.
 
Ik hoop hiermee iets meer inzicht te hebben gegeven in 
wat de adviesraad inhoudt.
 
Met vriendelijke groet,
 
Peter Tuinier
 



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?’


