
In Nederland hebben ongeveer
6000 mensen narcolepsie. 
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SYMPTOMEN

GEVOLGEN
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NARCOLEPSIE
EEN SLAAPWAAKSTOORNIS

OP SCHOOL

i al d sympt en helaas (n g) te weinig

Wil je meer informatie? Ga dan naar: www.allesovernarcolepsie.nl

HERKENNING IS STAP ÉÉN!

Andere symptomen:
•  Verstoorde nachtelijke slaap
•  Levensechte enge dromen
•  Slaapverlamming

OP HET WERK

IN RELATIES

IN HET VERKEER

OORZAAK

1
2

Overmatige slaperigheid
en slaapaanvallen overdag;
bijvoorbeeld op het werk

Kataplexie: plotselinge spier-
verslapping door emoties;
letterlijk ’slap van het lachen’

: 

DIAGNOSE

H oe tel je die? 1
2

Veel narcolepsiepatiënten worden ten onrechte 
versleten voor lui of ongeïnteresseerd.

Gewoon ‘een nachtje goed slapen’ helpt niet: 
ook bij voldoende nachtrust hebben patiënten 
dagelijks last van slaperigheid.

De late diagnose (het duurt vaak 10 jaar!) is ook lastig voor 
kinderen. Ze krijgen bijvoorbeeld straf voor slapen in de klas.

• 

• 

• 

MISVERSTANDEN

Voorbeelden van mogelijke behandeling:
•  Begeleiding in het omgaan met de klachten
•  Geplande dutjes volgens een strak schema
•  Medicijnen kunnen helpen!

Er zijn gespecialiseerde slaapcentra 
voor diagnose en behandeling

?
naar schatting weet 80% van de mensen met

narcolepsie in Nederland nog steeds niet
dat ze hier last van hebben.

DE AANDOENING WORDT VAAK

 HEEL LAAT HERKEND

Dokters signaleren de symptomen helaas (nog) te weinig

Slaaponderzoek
Dutjes doen overdag terwijl er wordt
gemeten hoe snel iemand in slaap valt.

Ruggeprik
Zo wordt de hoeveelheid hypocretine
in het hersenvocht getest.
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Hypocretine
is een stof in de 

hersenen, die ervoor
 zorgt dat we wakker

zijn overdag en
's nachts slapen.

BEHANDELING 
IS MOGELIJK

Bij narcolepsie is de
hypocretine functie
afwezig of verstoord.

Narcolepsie heeft invloed 
op het gehele leven

http://www.allesovernarcolepsie.nl
http://www.allesovernarcolepsie.nl
http://www.isontwerp.nl

