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Dit artikel is een vertaling en verdere bewerking van Managing patients with restless legs dat verscheen in
Drug and Therapeutics Bulletin 2003; 41: 81-83.
De interpretatie van het klinisch geneesmiddelenonderzoek bij restless legs wordt bemoeilijkt door onduidelijkheden in
de definitie en de diagnostiek en door een grote variatie in het gebruik van verschillende meetinstrumenten. De
differentiaal diagnose is uitgebreid en er is kans op verwarring met het beeld van nachtelijke beenkrampen. De
therapeutische mogelijkheden zijn beperkt. Van slechts enkele middelen is een werkzaamheid aangetoond, maar geen
van deze middelen is geregistreerd voor de indicatie. Wel is recent in Frankrijk een dopamine-agonist geregistreerd voor
restless legs en verwacht wordt dat dit binnenkort ook voor in Nederland hiervoor beschikbaar zal komenzal gelden. Het
in Nederland nog vrij vaak voorgeschreven hydrokinine, is geregistreerd voor de behandeling van nachtelijke
spierkrampen. Er is geen werkzaamheid aangetoond bij restless legs (Gebu 2004; 38: 73-77).

Inleiding
'Restless legs' wordt gekenmerkt door een onaangename sensatie in de benen wanneer de patiënt wakker en in rust is.
Tot de symptomen behoren onaangename branderige, kriebelige, pijnlijke of trekkerige sensaties in de onderste
extremiteiten en soms ook in de romp en armen. Geschat wordt dat circa 10-15% van de volwassenen last heeft van
restless legs.1 De indruk bestaat dat de ernst van de klachten wordt onderschat en vaak onvoldoende of niet wordt
behandeld of dat het ten onrechte als een neurose wordt beschouwd. Daartegenover staat echter dat de
behandelmogelijkheden veelal onvoldoende doeltreffend zijn en/of het middel soms erger is dan de kwaal. In de praktijk
komt, gezien de geringe ernst van het klachtenpatroon, maar een beperkt deel van de patiënten in aanmerking voor
medicamenteuze behandeling.
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van mogelijke behandelwijzen voor patiënten met restless legs.
Achtereenvolgens komen aan de orde symptomen, oorzaken en voorkomen, diagnostiek, behandeling van restless legs
en daarna de diverse geneesmiddelen(groepen): levodopa, dopamine-agonisten, anti-epileptica, benzodiazepinen,
(hydro)kinine en andere geneesmiddelen.

Symptomen, oorzaken en voorkomen
Symptomen. De met restless legs samenhangende symptomen beginnen gewoonlijk meteen als de patiënt gaat zitten
of liggen, en verergeren 's avonds en in het begin van de nacht. Enige verlichting kan worden verkregen door de benen
te bewegen, maar deze verlichting houdt maar kort aan, zodat de patiënt telkens weer een onweerstaanbare aandrang
voelt de benen opnieuw te bewegen. De aandoening kan leiden tot (ernstige) slaapstoornissen en belemmeringen in het
dagelijkse leven, en ook kan depressie het gevolg zijn.
Oorzaken. In de meeste gevallen zijn restless legs idiopathisch of secundair aan andere ziekten, zoals uremie of
gebruik van geneesmiddelen.2 Er zijn aanwijzingen dat de aandoening althans ten dele het gevolg zou kunnen zijn van
veranderingen in de dopaminerge functies in het centrale zenuwstelsel, waardoor de prikkeldrempel voor de spinale
flexiereflex3 is verlaagd. Voorts wordt een verminderde ijzeropname in de hersenen in verband gebracht met restless
legs.4 Er bestaat ook een samenhang tussen restless legs en ferriprieve anemie, zwangerschap en nieraandoeningen.5
Ongeveer 19% van de zwangere vrouwen lijdt aan restless legs, met name in het derde trimester. Bij hen verdwijnt het
probleem vaak na de bevalling en is wellicht toe te schrijven aan ferriprieve anemie.6
Restless legs kunnen ook een secundair verschijnsel zijn bij diabetes mellitus en hypothyreoïdie.7 De aandoening komt
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misschien vaker voor bij patiënten met perifere neuropathie, reumatoïde artritis of de ziekte van Parkinson, maar dit
staat nog niet vast.7 Restless legs kunnen op elke leeftijd (zelfs bij kinderen) optreden, maar heeft een hogere
prevalentie bij ouderen.8 De aandoening lijkt vaker voor te komen bij vrouwen dan bij mannen5 en bij 92% van de
patiënten is er sprake van familiair voorkomen.9 De vatbaarheid voor de aandoening is onlangs in verband gebracht met
specifieke loci op de chromosomen 12q en 14q.10 11
Voorkomen. Recent zijn de resultaten gepubliceerd van een onderzoek in vijf westerse landen (Frankrijk, Spanje,
Duitsland, Engeland en de VS) waarbij in de eerste lijn patiënten en huisartsen een (vijf-item)vragenlijst invulden met als
doel het screenen op restless legs. In totaal hadden 23.052 patiënten de vragenlijst ingevuld.12 Het bleek dat 9,6%
(=2.223) hiervan wekelijks symptomen van restless legs hadden. Hiervan had 70% (=1.557) aanvullende vragenlijsten
ingevuld, evenals hun huisartsen. Er was sprake van restless legs (=551,) ( waarbij de onderzoekers een medische
behandeling noodzakelijk achtten), als men ten minste tweemaal per week klachten had en als er een duidelijke
negatieve invloed op de kwaliteit van leven was. Ruim 88% van deze patiënten had ten minste een slaapgerelateerd
symptoom, veelal slapeloosheid. Van de patiënten die hun huisarts consulteerden (=357) hadden slechts 46 (=12,9%)
een diagnose restless legs te horen gekregen. Huisartsen rapporteerden dat zij door 209 (37,9%) patiënten (met
bekende restless legs) waren geconsulteerd voor symptomen van restless legs, maar dat zij slechts bij 52 (24,9%) de
diagnose restless legs hadden gesteld. Ten slotte stelden de onderzoekers vast dat bij circa 3% van de volwassen
patiënten in de eerste lijn met RLS restless legs vanwege de ernst van de klachten, behandeling overwogen zou kunnen
worden overwogen.

Diagnostiek
Patiënten met restless legs worden vooral in de eerste lijn gezien. De diagnose wordt gesteld op grond van de anamnese
en het lichamelijk onderzoek. Laboratoriumonderzoek dient om andere aandoeningen uit te sluiten. De minimale criteria
voor de diagnose zijn: een onweerstaanbare neiging om de ledematen te bewegen (dat in Amerikaanse
overzichtsartikelen wordt benoemd als acathisie, maar niet in Europa meestal niet), gewoonlijk gepaard gaande met
paresthesieën of dysesthesieën, symptomen die verergeren of uitsluitend optreden in rust en die gedeeltelijk of tijdelijk
verminderen door beweging en symptomen die 's avonds of 's nachts erger worden.5 8? Andere kenmerken die de
diagnose kunnen ondersteunen, zijn onder meer een voorgeschiedenis van periodieke bewegingen van de ledematen
tijdens de slaap (PLMS), slaapstoornissen, normaal neurologisch onderzoek (behalve bij sommige patiënten met perifere
neuropathie), chronische symptomen met exacerbaties en remissies en familiair voorkomen.7 Ferriprieve anemie dient
door middel van laboratoriumonderzoek te worden uitgesloten.
De differentiaal diagnose van restless legs omvat aandoeningen die eveneens gepaard gaan met motorische onrust en
sensorische symptomen of onaangename sensaties in de benen, zoals (nachtelijke) beenkrampen, perifere neuropathie,
vaatlijden zoals varices of diepveneuze trombose, het 'painful legs and moving toes syndrome', nachtelijke dyskinesie bij
de ziekte van Parkinson en myoclonus nocturna.

Enkele begrippen.
Acathisie. Dit betekent letterlijk 'niet kunnen zitten'. Het centrale symptoom is de innerlijke rusteloosheid (het
subjectieve symptoom) en een gevolg daarvan zijn de bewegingen (de objectieve symptomen). De subjectieve klachten
van innerlijke rusteloosheid worden vaak gelokaliseerd in de benen. Patiënten omschrijven de rusteloosheid vaak als
'onrustig', 'gespannen', 'kan niet stilzitten' of 'kan niet meer concentreren'. Symptomen zijn de hele dag aanwezig,
verergeren bij staan en verminderen bij liggen. Soms komen nachtelijke periodieke beenbewegingen voor. Soms gaat
het gepaard met dysforie of geïrriteerdheid. Geneesmiddelen zijn vaak de oorzaak.
Restless legs. Dit gaat vrijwel altijd gepaard met nachtelijke periodieke beenbewegingen (langzame grote bewegingen
van de benen gedurende de non-'rapid eye movements' (REM)-slaap). Er is een onweerstaanbare neiging om de
ledematen te bewegen, gewoonlijk gepaard gaande met paresthesieën of dysesthesieën, symptomen die verergeren of
uitsluitend optreden in rust en die gedeeltelijk of tijdelijk verminderen door beweging en symptomen die 's avonds of 's
nachts erger worden. Klachten nemen toe door liggen.
(Nachtelijke) beenkrampen. Dit is eveneens een aan de slaap gerelateerd probleem. Kan worden onderscheiden door
de aanwezigheid van spierknopen of ernstige gelokaliseerde spierpijn.
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Behandeling van restless legs
Vaak is uitleg over de aandoening en de geruststelling dat het geen teken is van een levensbedreigende onderliggende
aandoening, in combinatie met maatregelen die de patiënt zelf kan nemen, voldoende om de patiënt in staat te stellen
met de aandoening om te gaan.
Van de volgende maatregelen wordt wel aangenomen dat ze kunnen helpen aanvallen te voorkomen: advies ter
verbetering van de slaap (bv. het vermijden van coffeïne voor het slapen gaan), het lichaam koel houden (bv. door
loszittende kleding) en het vermijden van langdurig rechtop staan of zitten. Waar mogelijk dient de patiënt
geneesmiddelen te vermijden die de symptomen van restless legs zouden kunnen verergeren (zoals
centraalstimulerende middelen, diuretica, tricyclische antidepressiva, calciumantagonisten, fenytoïne, amantadine, antiepileptica).2 In dit artikel zal verder niet worden ingegaan op door medicatie veroorzaakte bewegingsstoornissen.13
Er is casuïstiek gepubliceerd over positieve effecten van de volgende activiteiten bij een aanval van restless legs:
wandelen en rekoefeningen, een bad nemen, ontspanningsoefeningen (zoals 'biofeedback' of yoga) en het masseren van
de betrokken ledematen. Het effect van deze maatregelen is echter nooit systematisch onderzocht. Ferriprieve anemie
moet worden behandeld. 5 In het algemeen is het niet nodig om patiënten met restless legs te verwijzen. Uit
anekdotische gegevens blijkt dat bij ca. 20-25% van de patiënten de aandoening ernstig genoeg is om specifieke
medicamenteuze behandeling in te stellen.7

Levodopa
Werkzaamheid. In een systematisch literatuuroverzicht werden onder meer dubbelblinde gecontroleerde onderzoeken
naar de behandeling van restless legs met levodopa opgenomen.14 In totaal werden acht onderzoeken, waarvan er
zeven waren gerandomiseerd en één niet, bij 107 patiënten gevonden met een looptijd van 2-8 weken. Levodopa, in
combinatie met een decarboxylaseremmer, werd gebruikt in een dosering van 100-200 mg per dag. De onderzoeken
kenmerken zich door kleine patiëntenaantallen en soms door andere methodologische tekortkomingen. De auteurs
concluderen dat er sprake is van een statistisch significante vermindering van het aantal PLMS bij gebruik van levodopa
in vergelijking met placebo. In vier van de acht onderzoeken waren metingen (d.m.v. vragenlijsten) van slaap en
alertheid ('arousal') afgenomen. De auteurs hebben de resultaten van acht onderzoeken niet op kwantitatieve wijze
samengevat, zodat niet duidelijk is of er in het algemeen sprake is van een statistisch significant effect van levodopa in
vergelijking met placebo.
Bijwerkingen. De meest gerapporteerde bijwerking was relatieve verergering van de symptomen, of het vroeger op de
dag optreden van symptomen vergeleken met de situatie vóór de behandeling. Bij 20% van de patiënten nemen de
symptomen in de nacht weer toe, zeer waarschijnlijk omdat de medicatie is uitgewerkt ('rebound').15
Interacties. Deze staan beschreven in Gebu 2003; 37: 66.
Conclusie. Van levodopa is in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het
werkzaamheid bezit bij de behandeling van restless legs.

Dopamine-agonisten
Werkzaamheid.Er zijn zes gerandomiseerde dubbelblinde en placebogecontroleerde onderzoeken verricht (met een
looptijd van 18 dagen tot 12 weken) in tweedelijns centra naar het gebruik van dopamine-agonisten bij de behandeling
van restless legs.16-21 In twee onderzoeken werd pergolide (0,05-0,75 mg/dag) gebruikt,16 17 in één bromocriptine
(tot 7,5 mg/dag)18, in één pramipexol (tot 1,5 mg/dag)19 en in één ropinirol (0,5-6,0 mg/dag)21.? Alle onderzoeken
hadden een klein aantal (6-30) deelnemers (behoudens één onderzoek met ropinirol20 dat hieronder wordt besproken),
maar de resultaten gaven toonden een consistente vermindering te zien van symptomen van restless legs, periodieke
beenbewegingen of beide, en een verbetering van de slaapkwaliteit, in vergelijking met placebo. De resultaten van één
onderzoek toonden dat pramipexol (0,25-0,75 mg/dag) ook op langere termijn zijn werkzaamheid behield (bij gebruik bij
zeven patiënten gedurende een gemiddelde van 7,8 maanden).22
In een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij 65 patiënten met restless legs én PLMS bleek dat ropinirol (0,25-4,0
mg/dag) het aantal periodieke beenbewegingen per uur tijdens de slaap en bij waken significant meer verlaagde dan
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placebo (resp. van 49 naar 12 en van 36 naar 34).23 Ook waren er significante verbeteringen in enkele slaapparameters.
Er is recent een groot gerandomiseerd dubbelblind en placebogecontroleerd onderzoek gepubliceerd bij 284 patiënten
met restless legs waarin gedurende 12 weken de werkzaamheid van ropinirol (0,25-4 mg/dag) is onderzocht.20 Er werd
gebruik gemaakt van de 'International Restless Legs Scale' (IRLS) die in 2003 is gevalideerd. Patiënten werden
ingesloten in het onderzoek als men ten minste 15 punten (max. 40) behaalde op deze lijst. Het onderzoek werd door
221 patiënten voltooiden het onderzoek. De resultaten toonden dat de verbeteringen op de IRLS groter was bij gebruik
van ropinirol (van 24 naar 13,5) dan bij gebruik van placebo (van 25 naar 17), hetgeen een significant verschil betrof
was. Ook de verbeteringen van de globale klinische indruk (CGI) was statistisch significant groter bij ropinirol. Hetzelfde
gold voor verbeteringen van de slaap.20
Voorts is in een 16 dagen durend gerandomiseerd dubbelblind en gekruist onderzoek met 11 patiënten met
idiopathische restless legs, pergolide (0,125 mg 's nachts) vergeleken met levodopa in combinatie met carbidopa (250
mg/dag). Twee patiënten meldden bij gebruik van pergolide gedeeltelijke verlichting en negen volledige verlichting van
de motorische onrust, terwijl bij gebruik van levodopa slechts één patiënt verbetering meldde.24
Bijwerkingen. Ook bij gebruik van pramipexol en pergolide is verergering van de symptomen gemeld, zij het minder
frequent (ca. 20-30% van de patiënten) dan bij levodopa.5 25 Bij de bromocriptine en pergolide is melding gemaakt van
pulmonale, retroperitoneale en pericardiale fibrotische reacties. Derhalve dienen patiënten die deze middelen gebruiken,
te worden gecontroleerd op kortademigheid, persistent hoesten, pijn op de borst, hartfalen en abdominale pijn of
gevoeligheid.26
De meest gerapporteerde bijwerkingen bij ropinirol versus placebo waren misselijkheid (38 vs. 7%, significant verschil),
hoofdpijn (20 vs. 17%), braken (13 vs. 1%, significant verschil), buikpijn (12 vs. 9%) en slaperigheid (12 vs. 7%).20
Bijwerkingen die significant vaker bij ropinirol voorkwamen waren misselijkheid en duizeligheid.21
Bij gebruik van dopamine-agonisten door patiënten met de ziekte van Parkinson kan gedurende de dag sprake zijn van
overmatige slaperigheid of kan de patiënt plotseling, zonder voorafgaande waarschuwingssignalen, in slaap vallen (Gebu
2003; 37: 63-70). Patiënten dienen hiervoor te worden gewaarschuwd en zij dienen voorzichtigheid te betrachten bij het
autorijden of het bedienen van machines.26 De dosis van dopamine-agonisten bij de behandeling van restless legs is
wat lager dan bij de ziekte van Parkinson, en aangenomen wordt dat 'on-off'-verschijnselen of het optreden van
dyskinesieën bij de behandeling van restless legs niet voorkomen. Het is niet bekend of de andere ernstige bijwerkingen
bij deze lagere doseringen ook voorkomen bij de behandeling van patiënten met restless legs.
Interacties. Bromocriptine kan de werking van antihypertensiva beïnvloeden. De serumconcentratie van bromocriptine
kan door erytromycine worden verhoogd. Gelijktijdig gebruik van klassieke antipsychotica (dopamine-antagonisten)
moet worden vermeden. Bij toediening van cimetidine neemt de metabole klaring van pramipexol met ongeveer een
derde af. De renale klaring neemt ook af bij gelijktijdige toediening van amantadine, digoxine, diltiazem, kinidine,
ranitidine, triamtereen, trimethoprim en verapamil. Ciprofloxacine verhoogt de plasmaconcentratie van ropinirol
aanzienlijk (tot 60%).
Conclusie. Van dopamine-agonisten is de werkzaamheid bij de behandeling van symptomen van restless legs
aannemelijk gemaakt. Deze werkzaamheid is vooral aangetoond in onderzoeken met kleine patiëntenaantallen, een
beperkte vervolgduur en geselecteerde patiënten uit tweedelijnspopulaties. Dopamine-agonisten zijn echter in
Nederland (nog) niet geregistreerd voor de indicatie restless legs. Bij toepassing van deze middelen in de praktijk gelden
de richtlijnen voor het voorschrijven buiten de geregistreerde indicatie (Gebu 2000; 34: 139-147).

Anti-epileptica
Werkzaamheid. Het enige benzodiazepine dat in gecontroleerd onderzoek is onderzocht bij de behandeling van
restless legs is clonazepam, maar de resultaten zijn niet erg overtuigend. In het al genoemde systematische
literatuuroverzicht14 werden twee gerandomiseerde dubbelblinde en placebogecontroleerde onderzoeken gevonden
met elk slechts zes patiënten, waarin klinische criteria voor restless legs werden gebruikt. De resultaten waren
tegenstrijdig.14 Bij een niet-gerandomiseerd enkelblind onderzoek bij 26 patiënten (10 met restless legs en 16 met
periodieke bewegingen van de ledematen tijdens de slaap) werden aanwijzingen gevonden dat clonazepam (1 mg) de
objectieve efficiëntie van de slaap en de subjectieve slaapkwaliteit sterker verbeterde dan placebo.29
Bijwerkingen. Langdurig gebruik van benzodiazepinen bij de behandeling van patiënten met restless legs is echter niet
aan te bevelen, vanwege het risico van afhankelijkheid. Dit risico lijkt in de praktijk niet zo groot, omdat de gebruikte
dosering onvoldoende is voor het verkrijgen van een sedatief effect. Voorts kan er snel gewenning voor het middel
optreden en dan is het na enige weken uitgewerkt.
Conclusie. Van benzodiazepinen is bij de behandeling van restless legs in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek geen
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werkzaamheid aangetoond.

(Hydro)kinine
Werkzaamheid. In Nederland is hydrokinine geregistreerd voor de behandeling van nachtelijke spierkrampen indien
medicamenteuze behandeling noodzakelijk is. In andere landen heeft dit middel geen registratie voor deze aandoening.
Dit heeft wellicht te maken met handelsmonopolie op kinine dat Nederland decennia lang in handen heeft gehad.30 In
2003 zijn volgens een raming van het GeneesmiddelenInformatieProject (GIP) van het College van zorgverzekeringen
(CVZ) van hydrokinine 347.000 voorschriften afgeleverd door openbare apotheken, overeenkomend met 12.680.000
'defined daily dosages' (DDD's). De vastgestelde DDD bedraagt 200 mg.
De werkzaamheid van hydrokinine is in één gerandomiseerd dubbelblind en placebogecontroleerd onderzoek onderzocht
bij 68 patiënten met het restless legs syndroom.31 Het onderzoek duurde acht weken en had een gekruiste opzet:
gedurende twee weken kregen de patiënten hydrokinine en gedurende twee weken placebo, en omgekeerd. In de eerste
twee weken werden metingen verricht en de vijfde en zesde week golden als uitwasperiode. De diagnose restless legs
werd gesteld indien gedurende minimaal drie maanden in rust of bij inslapen onaangename sensaties in de benen
optraden, gepaard gaande met een bewegingsdrang waarbij beenbewegingen de sensaties deden afnemen. Gebruik van
dopaminerge stoffen, opiaten en wisselend gebruik van benzodiazepinen golden onder meer als uitsluitcriteria. De
onderzoekers maakten gebruik van een zelfontworpen en niet-gevalideerde vragenlijst met vragen over onder meer de
aanwezigheid van sensaties in de benen, bewegingsdrang, spierschokken bij het inslapen en de kwaliteit van de
nachtelijke slaap. Van de 68 patiënten voltooiden 59 het onderzoek. De resultaten toonden dat er geen statistisch
significante verschillen waren tussen beide groepenhydrokinine en placebo.
Kinine is in enkele kleine gerandomiseerde dubbelblinde en placebogecontroleerde onderzoeken bij oudere patiënten
met nachtelijke beenkrampen onderzocht. Uit enkele onderzoeken komen daarbij aanwijzingen voor een positief effect
van het middel,32 33 uit een andere daarentegen niet34.
Bijwerkingen. Bijwerkingen die aan hydrokinine worden toegeschreven betreffen vooral trombopenieën, maagdarmklachten, exanthemen en koorts.35 Bij gebruik van hogere doseringen kunnen oorsuizen, duizeligheid,
gehoorstoornissen, hoofdpijn en visusstoornissen (zelfs blindheid) optreden. Deze laatste bijwerkingen staan bekend als
cinchonisme.
Interacties. Van hydrokinine zijn geen klinisch relevante interacties bekend.
Kinine-achtige middelen zijn sterke remmers van CYP2D6 en P-glycoproteïne en kunnen derhalve met een groot aantal
geneesmiddelen interacties geven, zoals digoxine, antacida en cumarinederivaten.36
Conclusie. Van hydrokinine is bij de behandeling van restless legs in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek geen
werkzaamheid aangetoond.

Andere geneesmiddelen
Soms worden opioïden voorgeschreven voor restless legs, maar in de literatuur is slechts één gerandomiseerd
dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek beschikbaar waaraan 11 patiënten deelnamen, waarbij uitsluitend een
opioïde werd gebruikt.37 Uit dat onderzoek bleek dat oxycodon (in een gem. dagelijkse dosis van 15,9 mg) een
significant gunstigere werking had dan placebo bij het verminderen van sensaties in de benen, periodieke bewegingen
van de ledematen tijdens de slaap en motorische onrust en het verbeteren van de alertheid overdag.
Clonidine is onderzocht in een gerandomiseerd dubbelblind en placebogecontroleerd onderzoek bij 10 patiënten met
idiopathische restless legs.38 De patiënten die het middel kregen (in een gem. dagelijkse dosis van 0,5 mg) hadden een
significant sterkere subjectieve verbetering van de wat betreft sensaties in de benen en motorische onrust en vielen
significant sneller in slaap (12 minuten tegen 30 minuten bij placebo). Clonidine kan depressies versterken of tot
slapeloosheid leiden, en bij plotseling staken van de behandeling kan een hypertensieve crisis optreden.26
Conclusie. Van opiaten is weliswaar een beperkte aanwijzing voor werkzaamheid gevonden, maar omdat zij gewenning
en verslaving geven verdienen ze geen plaats bij de behandeling van restless legs. Van clonidine is eveneens een
beperkte aanwijzing voor werkzaamheid gevonden, maar de toepassing ervan wordt beperkt door de bijwerkingen.
Plaatsbepaling
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De interpretatie van de resultaten van het klinisch geneesmiddelenonderzoek bij patiënten met restless legs wordt
bemoeilijkt door onduidelijkheden in de diagnostiek en door een grote variatie in het gebruik van meetinstrumenten. Er
bestaat een uitgebreide differentiaal diagnostiek. Er is kans op verwarring met het beeld van nachtelijke beenkrampen.
Het accent van de behandeling moet liggen op uitleg, geruststelling en voorlichting aan de hand van adviezen,
wandelen, masseren van de getroffen ledematen en ontspanningsoefeningen. In het algemeen is het niet nodig
patiënten te verwijzen. Slechts voor een zeer beperkte groep zal medicatie nodig zijn via de specialist en dat betreft
veelal patiënten met comorbiditeit en comedicatie.
Bij ernstige klachten kan een proefbehandeling zijn aangewezen. De keuze van het middel is afhankelijk van comedicatie
en comorbiditeit. Van de meeste middelen is niet bekend hoe lang deze moeten worden ingenomen, of ze chronisch of
intermitterend moeten worden gebruikt en of het zinvol is een stopperiode in te lassen.
Uit de weinige beschikbare gegevens kan worden afgeleid dat het de moeite waard kan zijn dopamine-agonisten te
proberen bij sommige patiënten met ernstige symptomen. In Groot-Brittannië (en ook in Nederland) zijn echter nog geen
dopamine-agonisten geregistreerd voor deze indicatie. Inmiddels is ropinirol wel in Frankrijk geregistreerd voor de
behandeling van restless legs. De verwachting is derhalve dat het middel over enige tijd ook in Nederland voor de
indicatie restless legs beschikbaar zal komen. Totdat het zover is gelden de beperkingen in het gebruik van dopamineagonisten ook bij het voorschrijven bij deze indicatie. Andere geneesmiddelen die soms worden toegepast zijn opioïden,
anti-epileptica en benzodiazepinen, en in Nederland ook hydrokinine, maar de beschikbare onderzoeksgegevens
rechtvaardigen het gebruik hiervan niet.
Indien men een middel voorschrijft voor de indicatie restless legs dan dient men de patiënt te wijzen op het feit dat het
wordt voorgeschreven buiten de geregistreerde indicatie en dat er sprake is van 'off-label'-gebruik. De arts zal onder
meer in ruime mate aandacht moeten besteden aan het verkrijgen van 'informed consent' van de patiënt en zijn
afwegingen uitgebreid moeten vastleggen in het patiëntendossier (Gebu 2000; 34: 139-147).

6/9

Stofnaam
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amantadine

Symmetrel

bromocriptine

Parlodel

carbamazepine
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cimetidine
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clonidine
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digoxine

Lanoxin
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erytromycine
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Diphantoine (Z), Epanutin

gabapentine

Neurontin

hydrokinine

Inhibin

kinidine

merkloos, Kinidine Durettes

kinine

merkloos

levodopa + benserazide

Madopar

levodopa + carbidopa

merkloos, Sinemet

oxycodon

OxyContin, OxyNorm

pergolide

Permax

pramipexol

Sifrol

ranitidine

merkloos, Zantac

ropinirol

Requip

triamtereen

merkloos, Dytac

trimethoprim

merkloos, Monotrim, Wellcotrim

verapamil

merkloos, Geangin, Isoptin
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