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Overmatige slaperigheid
overdag:
Is dat erg gevaarlijk?
Prof.Dr.H.A.C.Kamphuisen*
Het antwoord op deze vraag luidt ja,
indien de slaper zich op dat moment in
een gevaarlijke positie voor zichzelf of
anderen bevindt, zoals bijv. achter het
stuur.
In die zin is het gevaar te vergelijken met
het krijgen van een epileptische aanval of
een andere oorzaak voor acuut
bewustzijnsverlies.
Wat zijn de oorzaken van overmatige slaperigheid overdag?
Deze kunnen incidenteel en chronisch zijn.
De incidentele kunnen we gemakkelijk zelf
bedenken. Het gaat hierbij immers om een
door eigen gedrag opgebouwde slaapbehoefte (een feestje, gebruik van medicijnen,
slecht slapen e.d.) Er zijn echter twee andere,
veelal chronisch voorkomende aandoeningen, te weten het slaap apnoe syndroom en
narcolepsie. In deze bijdrage zal ik mij beperken tot de narcolepsie,
Epidemiologie
Narcolepsie komt bij ongeveer 1 promille
van de volwassenen voor. We moeten echter
niet vergeten dat deze stoornis vaak in de puberteit begint, zodat er in Nederland naar
schatting 10 tot 15.000 lijders moeten zijn,
waarvan er velen een wat verborgen leven
leiden omdat ze zich schamen voor hun 'luiheid'.
Het slaap apnoe syndroom komt onder volwassenen minstens 10 keer zo vaak voor
(1%) en sommige auteurs geven cijfers op
van 4-6%. Vooral mannen lijden hieraan.
Ook lijders aan depressies tonen nogal eens
een overmatige slaperigheid overdag; vooral in de ochtenduren is het bij sommige vormen van depressie moeilijk om uit bed te komen. In het kader van deze bijdrage zullen
we depressies echter ook niet behandelen.
We zullen evenmin stilstaan bij een aantal
andere vormen van overmatige slaperigheid, daar ons dat te ver in de richting van
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een inleiding voor geneeskundigen zou loodsen. Thans alleen over narcolepsie dus.
Narcolepsie
Gélineau beschreef in 1881 voor het eerst deze aandoening in zijn monografie 'De la Narcolepsie' waarin hij 14 gevallen beschreef.
Narcolepsie heeft niets met epilepsie te maken. In de tijd van Gélineau was de aandoening uiteraard onbekend en onbehandelbaar. Ook heden ten dage duurt het meestal
vele jaren en ongeveer 8 verwijzingen voor
de diagnose uiteindelijk gesteld wordt. Dit alleen al betekent voor de betrokkene een onnodige lijdensweg. Gelukkig krijgen slaapverschijnselen en slaapstoornissen thans in
het medisch curriculum af en toe enige aandacht en is er ook een patiëntenvereniging
op dit gebied, waardoor hulp wat eerder geboden kan worden. Niet dat na het stellen
van de diagnose het lijden verholpen kan
worden, maar er kan wel veel woraen gedaan op het gebied van gerichte symptoombestrijding en op het terrein van de psychosociale begeleiding.
De stoornis krijgt wetenschappelijk zeer veel
aandacht, omdat het een heel boeiende,
complexe aandoening is die meestal jonge
mensen treft met een vriendelijke karakterstructuur en een behoorlijke intelligentie. Iedere keer wanneer ik in de gelegenheid ben
deze diagnose aan een patiënt mede te delen, heb ik het gevoel werkelijk iemand verder te helpen. Want het stellen van de diagnose betekent veelal een opluchting. Niet alleen omdat men nu eindelijk weet wat het is,
maar ook omdat men met zekerheid uit het
'verdomhoekje' van de aanstellerij en 'luiwammes zijn' kan kruipen. Voorts kan men
vertellen dat het weliswaar om 'levenslang'
gaat, maar toch met het vooruitzicht dat er
veel gedaan kan worden aan de andere
symptomen die deze aandoening zo buitengewoon hinderlijk maken.
3

het doen van een dutje .

Het narcolepsie syndroom
In Zijn VOlle Omvang omvat het narcolepsie
syndroom óê volgende
symptomen:
- excessieve slaperigheidsaanvallen
- momenten van spierverlamming
- hypnagoge hallucinaties
- slaapverlamming
- automatische handelingen.
De excessieve slaperigheid
Het slaapgevoel van iemand die aan narcolepsie lijdt is ongeveer te vergelijken met het
slaapverlangen van iemand die drie nachten
achtereen niet naar bed is geweest. Het eerste wat men een narcolepticus dan ook moet
toestaan is het doen van een dutje, waardoor
het vechtend 'ten onder gaan aan de slaap'
een geautoriseerde zaak wordt en het stiekem dutten tot het verleden behoort. Heel
vaak voelen deze 'patiënten' zich na 10 tot 20
minuten slaap, zeer verfrist. Vervolgens kan
de anti-slaapmedicatie helpen het aantal van
deze slaapbehoeftes te verminderen. Goede
slaaphygiënische adviezen kunnen bovendien van veel nut zijn voor het nieuwe levensritme van de betrokkene.
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De momenten van spierzwakte
(cataplexie)
Een tweede verschijnsel waai aan mensen
met narcolepsie kunnen lijden is het slap of
verlamd worden bij emoties. Uitdrukkingen
als 'slap worden van de lach', 'hou op ik kan
niet meer' duiden er op dat veel mensen zich
kunnen voorstellen waaraan veel narcoleptici lijden. Voor narcoleptici is dat lijden echter
zo groot, dat zij het lachen liefst geheel vermijden, beslist niet naar bepaalde programma's willen kijken, of zelfs elk bezoek buitenshuis uit de weg gaan. Ook negatieve
emoties kunnen tot een cataplectische aanval lijden. Want zo heet dit verschijnsel van
emotioneel tonus verlies (spierspanningsverlies). Vooral ook gebeurtenissen waarbij
acuut motorische handelingen moeten worden verricht leiden tot zo'n verlamming die
overigens ook slechts een kleine spiergroep
kan omvatten.
Een gedeeltelijke verlamming of spierslapte
betreft meestal de aangezichtsspier, de kaak
of de nekspieren (waardoor tijdens slaperigheid het knikkebollen is te begrijpen). Het be4

