INFORMATIEMATERIAAL
Op de website kan u de volgende folders bestellen
via de rubriek ‘documentatie’:
- Een gids voor allen
- Epilepsie en rijbewijs
- Epilepsie, enkele vragen met uitleg
- Ik heb epilepsie, wat is dat? Folder voor kinderen
- Voorstellingsfolder Epilepsie Liga
- Zou jij weten wat je moet doen als u een aanval heeft?
Op de website kan u via dezelfde rubriek de volgende
boekjes kopen:
- Kijk, mijn hoofd, een kinderboekje waarin wordt
uitgelegd wat er in je hoofd gebeurt.
- Epilepsie, dacht u dat u alleen was?, een boekje met
twaalf verhalen die een schets vormen van wat een
leven met epilepsie kan betekenen.
- Spiedie, een boekje dat een handig hulpmiddel is
om kinderen en ook klasgenootjes te informeren
over epilepsie.

CONTACTGEGEVENS
U kan in elke provincie terecht bij de epilepsiemedewerkers
voor een persoonlijke afspraak. Voor vragen over de
organisatie, het lidmaatschap en het tijdschrift kan u
terecht op de hoofdzetel.
Afdeling Antwerpen
Tel: 03.256.91.20
Mail: antwerpen@epilepsieliga.be

Afdeling Oost-Vlaanderen
Tel: 09.222.04.04
Mail: oostvlaanderen@epilepsieliga.be
Afdeling West-Vlaanderen
Tel: 050.34.24.24
Mail: westvlaanderen@epilepsieliga.be

PETER VAN DE
EPILEPSIE LIGA
Bruno
vanden Broecke
is de peter van de
Epilepsie Liga. Bruno
is acteur en vooral
gekend van zijn rol als
Sammy Tanghe in het
televisieprogramma
‘Het Eiland’. Daarnaast
speelt Bruno ook mee
in andere series en heeft hij een eigen muziekgroep.
Als peter van de Epilepsie Liga wil Bruno epilepsie
meer bekendheid geven en op deze manier de
aandoening meer bespreekbaar maken.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Afdeling Limburg
Tel: 011.22.30.10
Mail: limburg@epilepsieliga.be

Afdeling Vlaams-Brabant
Tel: 016.85.79.79
Mail: vlaamsbrabant@epilepsieliga.be
Hoofdzetel
Epilepsie Liga
De Pintelaan 185
9000 Gent
Tel: 09.332.57.95
Mail: vle@epilepsieliga.be

www.epilepsieliga.be
www.jongerenepilepsie.be
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LIDMAATSCHAP
De Epilepsie Liga is een ledenorganisatie met als
voornaamste doelstelling het algemeen welzijn van mensen
met epilepsie te verhogen. De Epilepsie Liga ijvert voor meer
onderzoek rond epilepsie, het verbeteren van de sociale
voordelen, het bieden van advies en psychosociale
begeleiding voor mensen met epilepsie. Uw lidmaatschap
is belangrijk voor de Epilepsie Liga die via de lidgelden haar
activiteit van de laatste jaren kan behouden en uitbreiden.

Epilepsie is de meest voorkomende neurologische aandoening op de wereld. In België, heeft ongeveer
1 persoon op de 150 epilepsie: kinderen, volwassenen, oudere mensen, zonder onderscheid in geslacht, ras of
sociaal midden. De aandoening epilepsie roept veel vragen op over wat epilepsie is en hoe ermee om te gaan.
Er bestaan verschillende vormen van epilepsie. De invloed ervan op iemands leven is voor iedereen anders.

WAT DOET DE EPILEPSIE LIGA?

U kunt een epilepsiemedewerker vrijblijvend contacteren
voor een inlichting of voor een gesprek.
De epilepsiemedewerker situeert zich binnen een Centrum
voor Geestelijke Gezondheidszorg en kan beroep doen op
een multidisciplinair team. In samenspraak met de cliënt is
overleg mogelijk met andere hulpverleners (bvb. arts, CLB
medewerker, psychosociale dienst, …)

Individuele hulp
U kunt er terecht voor:
- informatie / advies
- bespreken van opvoedkundige aspecten
- oriëntatie voor school/beroep en in het dagelijks leven
- sociale en/of psychologische begeleiding
- hulp bij administratieve onderhandelingen
- deelname aan contactgroepen

Aanbod van specifieke diensten
De Epilepsie Liga heeft een bijkomende groepsverzekering
voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen. Informatie over deze verzekering kan u
terugvinden op de website bij de rubriek ‘Dienstverlening
en Tegemoetkomingen’. Er bestaan verschillende
identificatiemiddelen zoals een roze kaart, SOS-hanger,
medicatiedoos. U kan deze bestellen bij de epilepsie
medewerker.

Verspreiden van informatie
De Epilepsie Liga staat in voor het verspreiden van
informatie en de bewustmaking rond epilepsie.
Daarvoor kan u bij ons terecht voor folders en
brochures, maar ook voor films, voordrachten in scholen,
instellingen, ...

U kan zich aansluiten bij de Epilepsie Liga voor €40 per
jaar via storting op volgend rekeningnummer:
BE-64-64511290-0052, De Pintelaan 185, 9000 Gent
Vermelding: Lidmaatschap en uw naam en voornaam

EPIKRANT
Leden ontvangen driemaandelijks het tijdschrift
Epikrant. De Epikrant is
een tijdschrift voor mensen met epilepsie, hun
familieleden en betrokkenen en voor professionele lezers zoals artsen
en maatschappelijk assistenten. Het tijdschrift
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wordt vier keer per jaar
yday
uitgebracht en bevat
diverse artikels over
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utepilepsie (bvb. over
syndroom
schoolproblemen bij
kinderen, epilepsiesyndromen, nieuwe behandelingen,
uitlokkingsfactoren, …). Via het tijdschrift bent u op de hoogte van de werking van de Epilepsie Liga en alle activiteiten.
Elke editie wordt bovendien afgesloten met een persoonlijk
verhaal van iemand met epilepsie.
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