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Disclaimer
1 januari 2015
De Richtlijnen van de afdeling Neurologie Erasmus MC zijn met zorg
samengesteld op basis van de stand van de wetenschap ten tijde van het
vaststellen van de Richtlijn. Deze Richtlijnen zijn bedoeld voor medici. Een
Richtlijn moet worden gezien als aanbeveling, waarvan indien daar goede
argumenten voor zijn kan worden afgeweken. Mede omdat
wetenschappelijke inzichten zich ontwikkelen en kunnen wijzigen,
aanvaarden zowel de afdeling Neurologie als de individuele opstellers van
de Richtlijnen geen enkele aansprakelijkheid voor onverhoopte
onvolkomenheden in de Richtlijnen, of eventuele gevolgen daarvan. De
richtlijnen commissie stelt zich open voor attendering op (vermeende)
onvolkomenheden in de opmaak of inhoud van de richtlijnen
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Toelichting flowchart Restless Legs Syndrome (RLS)
1. 4 essentiële criteria RLS:
1. De drang om de benen te bewegen, vaak gepaard gaand met of veroorzaakt door een
oncomfortabel of onaangenaam gevoel in de benen.
2. Het onaangename gevoel of drang de benen te bewegen ontstaat of neemt toe in rust of
inactiviteit.
3. Het onaangename gevoel of drang de benen te bewegen verdwijnt geheel of gedeeltelijk bij
bewegen.
4. Het onaangename gevoel of drang de benen te bewegen is erger ’s avonds of ’s nachts dan
overdag.
Ondersteunende criteria:
- Goede respons op dopaminerge medicatie
- Aanwezigheid van PLMS
- Positieve familie anamnese voor RLS
2. Afwijkend neurologisch onderzoek:
Aanwijzingen voor polyneuropathie, myelopathie, radiculopathie, painful legs and moving toes,
nachtelijke krampen, arthritis, veneuze insufficiëntie, claudicatio; neurodegeneratieve aandoeningen
zoals M. Parkinson, SCA, M. Huntington of hereditaire spastische paraparese.
3. Laboratoriumonderzoek:
Ureum, kreatinine, Hb, ijzer, ferritine, transferrine
4. Correctie afwijkend laboratoriumonderzoek:
- Bij ijzergebrek(sanemie)
- Bij ferritine <50 µg
- Bij nierfunctiestoornissen
5. Medicamenteuze inductie:
Tricyclische antideppresiva, SSRI’s, lithium, MAO-remmers, neuroleptica, amfetamine, metoclopramide,
antihistaminica, fenytoïne, calciumkanaalblokkers.
6. Leefstijladviezen (bij lichte tot matige RLS):
Goede slaaphygiëne (regelmatige slaap-waaktijden, voldoende nachtrust); vermindering alcohol,
cafeïne en roken m.n. in de avond; vermijden stress; voldoende beweging maar niet laat op de avond;
heet bad of massage voor slapen gaan.
7. Geen effect: als leefstijladviezen na 4 weken niet effectief zijn.
8. Aanwijzingen voor Periodic Limb Movement Syndrome (PLMS):
Vragen naar plotse bewegingen van de benen, met name ’s nachts, en vermoeidheidsklachten
overdag. Kan voorkomen tijdens slaap of waak. 80-85% van de patiënten met RLS heeft ook PLMS
(gedefinieerd als >5 beenbewegingen per uur tijdens de slaap).
9. Medicamenteuze behandeling (bij ernstige RLS):
Er zijn geen vergelijkende studies naar de effectiviteit van de verschillende Klasse I middelen,
behoudens Pramipexol versus Levodopa waarbij geen verschil in effectiviteit werd gevonden. De eerste
voorkeur gaat echter uit naar dopamine agonisten vanwege het lagere risico op augmentatie (zie 9.).
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Klasse I bewijs:
- Pramipexol: 0,125 mg 2-3 uur voor het slapen gaan, daarna zo nodig elke 2-3 weken ophogen naar
0,25 – 0,5 – 0,75 mg. Maximale dosering voor deze indicatie is 0,75 mg per dag.
- Ropinirol: 0,25 mg 2-3 uur voor het slapen gaan, vervolgens indien geen effect ophogen naar 0,5
mg, daarna zo nodig elke 2-3 weken met 0,5 mg ophogen. Maximale dosering voor deze indicatie is
4 mg per dag.
- Rotigotine pleister: 1 mg/24 uur, zo nodig elke 2-3 weken verhogen met 1 mg/24 uur tot maximale
dosering 3 mg/24 uur.
- Gabapentine: 300 mg 3 uur voor het slapen gaan. Maximale dosering 2400 mg per dag.
- Pregabaline: 150 mg 2-3 uur voor slapen gaan. Maximale dosering 450 mg per dag.
- Levodopa: 62,5 mg voor de nacht. Per 2 weken op te hogen met 62,5 mg tot maximaal 250 mg.
Bijwerkingen: augmentatie, impulscontrole stoornissen. Kan ook gebruikt worden voor incidenteel
gebruik, bijvoorbeeld bij een lange autorit of vlucht.
Klasse II bewijs:
- Opioïden: Oxynorm of Oxycontin (langwerkend) 5-10 mg voor de nacht.
- Clonazepam: 0,5 mg voor de nacht. Zo nodig op te hogen in periodes van 2 weken met 0,5 mg tot
maximaal 2 mg.
- Valproïnezuur chrono: 600 mg voor de nacht.
Klasse III bewijs:
- Apomorfine: eerst Apomorfine test, als positief dan lage dosis (0,5 mg/uur) gedurende avond en
nacht.
Klasse IV bewijs:
- Combinatietherapie: combinaties van bovenstaande medicatie.
10. Neveneffecten en bijwerkingen medicamenteuze behandeling:
- Augmentatie: bij het ophogen van de dosis nemen de klachten in de avond toe, beginnen de
klachten eerder op de dag of is er spreiding van de klachten naar andere lichaamsdelen zoals
armen, romp of gelaat. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen ‘early morning rebound of
symptoms’ (a.g.v. afnemende plasmaconcentratie van de medicatie), natuurlijk beloop van de
symptomen (bijvoorbeeld verergering door leefstijl of drugs) en augmentatie. Augmentatie ontstaat
vaak enkele maanden na start van de behandeling. Een laag ferritine gehalte is geassocieerd met
augmentatie. Augmentatie komt voor bij de dopamine agonisten: Pramipexol (4,3-22,4%), Ropinirol
(1,5-9,1%), Rotigotine pleister (13,2%) en bij Levodopa (9,8-80%). Augmentatie kan voorkomen
worden door ijzersuppletie bij een te laag ferritine gehalte en door de dopaminerge medicatie zo laag
mogelijk te doseren of te spreiden over de dag (1e dosering aan het einde van de middag, 2e
dosering voor het slapen gaan). Er zijn onvoldoende gegevens bekend over vertraagde afgifte
preparaten van dopamine agonisten en het voorkomen van augmentatie. Als er sprake is van milde
augmentatie, kan de medicatie eerder op de avond of in 2 doses gegeven worden. Een andere optie
is om te switchen naar een ander dopaminerg medicijn of gabapentine/pregabaline. Als ernstige
augmentatie optreedt, moet Levodopa omgezet worden in één van de dopamine agonisten. Bij
augmentatie bij gebruik van dopamine agonisten, kan beter overgestapt worden op gabapentine of
pregabaline. Een andere optie is om de dopaminerge medicatie lager te doseren en een 2e medicijn
(gabapentine, pregabaline of opioïd) toe te voegen. Als de augmentatie verdwijnt, kan na 3-6
maanden geprobeerd worden om de dopaminerge medicatie opnieuw te starten of op te hogen. Als
er echter opnieuw augmentatie optreedt, moet monotherapie met niet-dopaminerge medicatie
voortgezet worden.
- Impulscontrolestoornissen: zoals gokken, pathologisch kopen, hypersexualiteit en compulsief eten.
Geassocieerd met een hogere dosering dopamine (agonisten), voorgeschiedenis van drugsgebruik,
3

-

mannelijk geslacht en positieve familie-anamnese van gokken. Het is echter ook beschreven bij de
lage doseringen zoals gebruikt bij RLS.
Huidreacties: bij 58% van de patiënten ontstaan bij gebruik van de Rotigotine pleister lokale
huidreacties.
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