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VLAAMSE KONTAKTGROEPEN VOOR EPILEPSIE (VKE)

Bij de contactgroepen kan u terecht voor informatie, lotgenoten
contact, vragen rond ervaringen en het bijwonen van contact
vergaderingen rond medische en sociale thema's.

Afdeling Limburg - Epicentrum
Pater Valentinuslaan 32, 3500 HASSELT
Tel: 011 22 30 10 
Mail: info@epilepsiegroeplimburg.be
Website: www.epilepsiegroeplimburg.be
BE64 0012 8563 3552

Afdeling Oost-Vlaanderen - Ikaros vzw
Veeweg 74, 9940 EVERGEM
Tel: 09 258 09 50  fam. BlommeDorme
Mail: ikaros@skynet.be
Website: www.epilepsiegroepikaros.be
BE33 8936 3000 3446

Afdeling West-Vlaanderen
Groep Uranus, Plein 2 bus 36, 8500 Kortrijk
Tel: 056 22 89 42  Vincent Storms
Mail: info@epilepsiegroepuranus.be
Website: www.epilepsiegroepuranus.be
BE23 9730 2106 4491

Lidmaatschap

U kan lid worden van één van de contactgroepen.  

U ontvangt het ledenmagazine Epikrant en een persoonlijke 

uitnodiging voor de praatna middag of activiteit. Gelieve uw 

bijdrage te storten op één van de bovenstaande rekening

nummers: Gewoon lid: € 25 / Erelid: € 30

EPILEPSIE LIGA

U kan terecht bij de Epilepsie Liga voor een persoonlijke afspraak met 
een maatschappelijk assistent in verband met een inlichting, hulp bij 
administratieve problemen, het bespreken van opvoedkundige aspec
ten, sociale en psychologische begeleiding en therapie. De maatschap
pelijk assistent werkt binnen een Centrum Geestelijke Gezondheids
zorg (CGG) waarbij beroep gedaan wordt op een multidisciplinair team. 

Hoofdzetel 
C. Heymanslaan 10
9000 GENT
Tel: 09 332 57 95  Emma Staut
Mail: info@epilepsieliga.be
Website: www.epilepsieliga.be en www.jongerenepilepsie.be
Facebook: https://www.facebook.com/epilepsieliga

Afdeling Antwerpen 
CGG VAGGA  Epilepsiewerking Volwassenenteam  VEP (VO3)
Belgiëlei 147 A, 2018 ANTWERPEN
Tel: 03 256 91 20  Belinda Soumoy
Mail: antwerpen@epilepsieliga.be

Afdeling Limburg
Zorggroep Zin
Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt
Tel: 011 22 30 10  Laura Schrijvers
Mail: limburg@epilepsieliga.be

Afdeling Oost-Vlaanderen
CGG Eclips
Bernard Spaelaan 141, 9000 GENT
Tel: 09 222 04 04  Claudine Vandaele
Mail: oostvlaanderen@epilepsieliga.be

Afdeling Vlaams-Brabant
CGG VlaamsBrabant Oost vzw
Kapucijnenvoer 16, 3000 LEUVEN
Tel: 016 85 79 79  Gwen Maris
Mail: vlaamsbrabant@epilepsieliga.be

West-Vlaanderen
CGG NoordWestVlaanderen vzw
Langestraat 113, 8000 BRUGGE
Tel: 050 34 24 24  Lies Coudenys
Mail: westvlaanderen@epilepsieliga.be

Lidmaatschap 

U kan lid worden van de Epilepsie Liga. U onvangt het ledenmagazine 

Epikrant en u wordt persoonlijk uitgenodigd op diverse activiteiten. Kijk op 

de website voor meer info of stort € 50 voor najaar 2021 en jaargang 2022 

op BE64645112900052 met vermelding van ‘lidmaatschap en uw naam’

Epikrant is het tijdschrift van de Epilepsie Liga en de Vlaamse Kontaktgroepen voor Epilepsie. 
Het tijdschrift is voor mensen met epilepsie, partners en familie, ouders van kinderen met epilepsie  
en professionele hulpverleners.
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Voorwoord
“Als het om epilepsie gaat, is kennis macht! Of je nu al jaren epilepsie hebt of pas gedi
agnosticeerd bent, hoe meer je weet, hoe meer je kan doen om epilepsie onder contro
le te krijgen en om het leven op jouw voorwaarden te leven!” (een Epilepsie Advocaat)

Deze uitspraak indachtig, zit deze uitgave weer boordevol informatie, enerzijds met ba
sisinfo voor wie nog maar pas met epilepsie geconfronteerd is, en anderzijds info rond 
specifieke aspecten van epilepsie.

Vermits de coronamaatregelen het nu stilaan toelaten om naar muziek en andere eve
nementen te gaan, is het verslag van de studenten van de Artevelde Hogeschool te Gent 
hier zeker op zijn plaats. Zij deden een onderzoek omtrent de toegankelijkheid van mu
ziekevenementen voor mensen met epilepsie en kwamen tot de vaststelling dat er zeker 
‘nog werk aan de winkel was’. Hun bevindingen en aanbevelingen goten zij in een affiche 
én een brochure. Zo dragen zij hun steentje bij aan de bekendmaking van epilepsie bij 
het brede publiek, waarvoor onze oprechte dank!

Voor één derde van de mensen met epilepsie blijkt medicatie alléén niet voldoende te 
zijn om de aanvallen onder controle te krijgen. Een uitgebreid artikel van Evelien Carret
te van het Referentiecentrum voor Epilepsie UZ Gent maakt ons wegwijs in de onderzoe
ken en chirurgische mogelijkheden om ook deze mensen zo mogelijk weer hoop te geven.

In de rubriek ‘getuigenis’ volgen we ook even wat er over de grens bij onze noorderburen 
gebeurt wat betreft de behandeling van een zeldzame vorm van epilepsie, met natuurlijk 
de hoop dat in de nabije toekomst deze therapie ook hier bij ons in België kan toegepast 
worden.

Redactiecomité: 

Rosanne Dorme

Karel Blomme

Lieven van Kerkhove

Barbara Eichperger
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Bij een epilepsie-aanval is er een plotselinge uitbarsting van elektrische signalen tussen de 
hersencellen. Die ontlading veroorzaakt symptomen die men niet onder controle heeft. Het kan 
gaan om spiertrekkingen, stijfheid, gedragsveranderingen en zelfs bewusteloosheid. Iemand 
heeft epilepsie als men last heeft van terugkerende aanvallen. Sommige mensen met epilepsie 
hebben aanvallen die in ‘groepjes’ optreden, dit noemt men ‘clusteraanvallen’.

Wat zijn epilepsie-clusteraanvallen?

Clusteraanvallen zijn een soort ‘epileptische nood
situatie’ waarbij 2 of meer aanvallen optreden in een 
periode van 24 uur en die verschillen van iemands 
gebruikelijk aanvalspatroon. Deze aanvallen gebeuren 
vaak na elkaar in een korte periode, meestal met 
een herstelperiode tussen aanvallen. Bij sommige 
mensen zijn de aanvallen verspreid over een paar 
opeenvolgende dagen. 
Epilepsieclusters kunnen verschillen van persoon tot 
persoon en zijn niet beperkt tot één bepaald type 
aanval.
Clusteraanvallen worden ook wel acute repetitieve 
aanvallen, seriële aanvallen, of crescendoaanvallen 
genoemd, benamingen die allemaal het repetitieve 
karakter van de aanvallen beschrijven.
Typerend voor een cluster is dat er altijd een wat 
ruimere pauze tussen de aanvallen zit. Een cluster 
is dus verschillend van een serie aanvallen of een 
status waarbij de aanvallen elkaar opvolgen met een 
zeer korte tussentijd.

Bij wie komen ze voor?

Sommige mensen met epilepsie lopen mogelijk meer 
risico op clusters van aanvallen, zelfs als ze hun da
gelijkse antiepileptica nemen zoals voorgeschreven.
Clusteraanvallen komen vaker voor bij mensen met 
focale epilepsie, maar ze kunnen ook voorkomen bij 
gegeneraliseerde epilepsie. De belangrijkste risico
factor voor epilepsieclusters is het hebben van een 
refractaire epilepsie met een hoge gemiddelde aan
valsfrequentie. 
Er is echter ook aangetoond dat mesiale temporale 
sclerose (littekenvorming diep in de temporale kwab) 
geassocieerd is met clusters van aanvallen. Een 
geschiedenis van CZSinfectie (een infectie van het 
centrale zenuwstelsel) wordt eveneens geïdentificeerd 
als risico op clusters van aanvallen. 
Clusteraanvallen kunnen zowel voorkomen bij kinde
ren als bij mensen op oudere leeftijd met een ‘newon
set’epilepsie (die pas epilepsie kregen) en komen 

zowel voor bij mannen als vrouwen.
Bij vrouwen spelen hormonen (menstruatiecyclus) 
soms een rol, maar andere triggers of uitlokkende 
factoren zijn onder andere (een) vergetendosis me
dicatie, slaapgebrek, stress, ziekte met koorts. Bij 
ongeveer 30% van de mensen is er geen aanwijsba
re uitlokkende factor.
Minstens een kwart van de mensen met epilepsie 
krijgt ooit een cluster van aanvallen. En sommige 
onderzoeken tonen aan dat bijna 50% van de mensen 
met epilepsie minstens één keer drie of meer aan
vallen heeft gehad binnen een periode van 24 uur.

Welke zijn de risico’s van 
clusteraanvallen?

Clusteraanvallen kunnen een serieuze impact hebben 
op de gezondheid van de persoon. Ze kunnen oorzaak 
zijn van verwondingen en botbreuken waardoor ie

Clusteraanvallen bij epilepsie

ARTIKEL 
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mand op de spoedafdeling van het ziekenhuis belandt. 
Uit onderzoek blijkt dat ongeveer een derde van de 
mensen met clusters verwondingen heeft gehad 
waarvoor een bezoek aan de eerste hulp nodig was.
Clusteraanvallen kunnen ook leiden tot langere, 
ernstiger aanvallen, zoals status epilepticus  een 
aanval die langer dan 5 minuten duurt en levensbe
dreigend kan worden.
In één gerapporteerd onderzoek kwam status epi
lepticus vaker voor bij personen met clusters dan bij 
mensen zonder clusters (40% versus 12%). Het is 
aangetoond dat mensen met clusters een hoger 
sterftecijfer hebben. Het optreden van frequente 
aanvallen in korte tijd is ook geassocieerd met een 
verhoogde incidentie van postictale psychose (com
plicaties na een aanval, waaronder verwardheid, 
angst, uitputting, hoofdpijn, emotionele reactiviteit, 
geheugenproblemen en gedragsveranderingen).
Clusteraanvallen hebben eveneens een grote impact 
op de kwaliteit van leven van de persoon met epi
lepsie en zijn omgeving. Ze kunnen het dagelijks 
leven verstoren en zorgen voor veel stress omdat 
het moeilijk te zeggen is wanneer het zal gebeuren 
en wanneer de aanvallen zullen stoppen. Ze kunnen 
een negatieve invloed hebben op schoolprestaties, 
werk, het gezinsleven en het sociale leven echt in 
de weg staan.
Het is daarom belangrijk om het patroon van clus
teraanvallen te herkennen en te behandelen en zo 
een   periode van clusteraanvallen te stoppen of te 
verkorten.

Hoe kan een aanvals-actieplan helpen?

Door bij te houden wat de clusteraanvallen veroor
zaakt, welke de mogelijke triggers zijn, kan men 
sommige ervan voorkomen. 
Epilepsieclusters zijn echter onvoorspelbaar, dus 
het is moeilijk te zeggen wanneer of waar er één zal 
plaatsvinden, hoeveel aanvallen zullen volgen en 
wanneer het zal stoppen.
Bij clusteraanvallen moeten er waarschijnlijk medi
cijnen toegediend worden om de ernstige problemen 
die ze kunnen veroorzaken te voorkomen. Weten wat 
te doen wanneer een clusteraanval toeslaat, is be
langrijk en kan helpen zich beter voor te bereiden en 
in staat te zijn om te helpen.
Personen met dergelijke aanvallen én hun familiele
den/verzorgers zouden een actieplan voor deze 
aanvallen moeten hebben dat hen in staat stelt om 
een   aanvalscluster te herkennen, precies te weten 
hoe en wanneer noodmedicatie te gebruiken zoals 
voorgeschreven door de behandelend arts, én wan
neer er medische hulp moet ingeroepen worden. 
Een noodplan of een actieplan voor aanvallen hebben 
is een belangrijke stap om het gevoel van controle 
en veiligheid van een persoon en zijn verzorgers te 
verbeteren en om de onzekerheid te verminderen 

tijdens een periode van hoge stress wanneer er 
aanvallen optreden.
Een plan geeft een "Wat te doen en wanneer te doen" 
met inbegrip van eerste hulp en mogelijk gebruik van 
noodmedicatie. 
Dergelijk aanvalsactieplan wordt samen met de 
zorgverlener/neuroloog en de patiënt en/of mantel
zorger opgesteld. Het moet de specifieke acties 
beschrijven die moeten worden genomen wanneer 
aanvallen optreden en wanneer mogelijk moet worden 
ingegrepen met medicatie. (*)

Wat is ‘nood-medicatie’?

Bij clusteraanvallen kan het gebruik van noodmedi
catie nodig zijn. Deze wordt zo snel mogelijk gegeven 
zodra men zeker weet dat iemand een aanvalsclus
ter heeft. 
Daarom is het belangrijk om noodmedicatie bij de 
hand te hebben en te weten wanneer en hoe die te 
gebruiken in geval van een noodsituatie bij een aan
valscluster.
Noodmedicatie is een voorgeschreven medicijn dat 
alleen wordt ingenomen als het nodig is om een   
aanvalscluster te stoppen. Noodmedicatie vervangt 
de dagelijkse aanvalsmedicatie niet, dus het is be
langrijk voor mensen met clusteraanvallen om hun 
dagelijkse aanvalsmedicatie te blijven nemen zoals 
voorgeschreven door hun arts, en om de noodmedi
catie alleen te gebruiken als ze een cluster van 
aanvallen hebben. 

Noodmedicatie werkt snel om een   aanval of cluster 
te stoppen of te onderbreken. 
Voorbeelden van noodmedicatie zijn:
. neusspray midazolam (Dormicum®)
. rectiole diazepam of Stesolid®, een tube met een 

vloeibaar medicijn die via de anus moet worden 
toegediend

. druppeltjes clonazepam (Rivotril®), die in de 
wangzak worden toegediend.

. lorazepam (Temesta expidet®), een smelttablet 
die onder de tong of in de wangzak kan aange
bracht worden

(*) een voorbeeld van een aanvalsactieplan of EersteHulpplan is te 
vinden op de website van vzw IKAROS: http://www.epilepsie
groepikaros.be/upload/EHBAanvallenProcedure.pdf

BRONNEN EN MEER INFO:
 WebMd: https://www.webmd.com/epilepsy/whatareseizureclusters 

(sept.2020)
 https://www.epilepsyadvocate.com/seizureclusters 
 Epilepsy Foundation Minnesota: January 14, 2020 auteur: Patricia 

Penovich  https://www.epilepsyfoundationmn.org/2020/01/14/
acuterepetitiveseizuresarsorclustersseizures/acute repetitivesei
zuresarsorclusterseizures/  

 ScienceDirect: vol. 68, May 2019, Pages 915  Seizure cluster: 
Definition, prevalence, consequences, and management 

 Episcoop jg.20  juni 2012 nr.2 – Wat zijn clusteraanvallen

Clusteraanvallen bij epilepsie
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Hoewel de meerderheid van de vrouwen met epilepsie succesvolle zwangerschappen zal hebben, is 
het van vitaal belang dat vrouwen in de vruchtbare leeftijd goed worden geïnformeerd over alle 
kwesties met betrekking tot epilepsie en zwangerschap.

Aangezien tot 50% van de zwangerschappen onge
pland is, is het belangrijk voor vrouwen dat ze zich 
bewust zijn van de risico's. Het is belangrijk om de 
juiste boodschap naar de juiste doelgroep te sturen, 
met het juiste materiaal.

Een werkgroep van jonge vrouwen en medische 
professionals, opgericht door IBE, wil een toolkit op 
de markt brengen die dienst zal doen als een gids 
voor vrouwen in hun vruchtbare leeftijd. Het moet 
gebruiksvriendelijk, cultureel relevant en visueel 
boeiend worden. 

Als eerste stap in deze grote campagne, die in Eu
ropa werd gevoerd, werd in februari 2021 een en
quête afgenomen waaraan bijna 900 vrouwen 
deelnamen. Uit de open opmerkingen van een aan
tal respondenten uit de hele regio blijkt dat vrouwen 
nog steeds niet tijdig de informatie krijgen die ze 
nodig hebben.

De doelstellingen van de enquête werden duidelijk 
omschreven: inzicht krijgen in de ervaringen van vrou
wen met epilepsie, hun informatiebehoeften, de steun 
die zij kregen van professionals en de mate waarin 
de informatie die zij ontvingen van invloed was op hun 
beslissing al dan niet aan kinderen te beginnen. 

Een aantal belangrijke bevindingen waren:
. De meerderheid valt onder de zorg van een neuro

loog of een gynaecoloog. Het zal belangrijk zijn 
wanneer de kit wordt uitgerold, ervoor te zorgen 
dat deze twee beroepsgroepen van het bestaan 
ervan op de hoogte worden gebracht en in staat 
zijn om potentiële kandidaten erop te wijzen.

. De meerderheid van de vrouwen nam antiepilep
tica op het moment van hun zwangerschap. De 
meeste zwangerschappen waren gepland. Infor
matie was beschikbaar voor vrouwen met epilep
sie maar, heel verontrustend, veel van de vrouwen 
kregen die informatie pas toen ze al zwanger 
waren. De toolkit zal specifiek gericht moeten zijn 
op vrouwen vóór hun eerste zwangerschap als 
het van nut wil zijn.

. Als vrouwen met epilepsie informatie krijgen, is 
de algemene perceptie dat de informatie gemak
kelijk te begrijpen, relevant en nuttig moet zijn. Dit 
is essentieel voor de ontwikkeling van de toolkit. 

. Veel respondenten meldden dat zij geen advies 
hadden gekregen over het plannen van hun zwan
gerschap door een medisch specialist. De vrou
wen meldden echter dat zij wel contact zouden 
opnemen met de arts over het stoppen van hun 
medicatie als ze zwanger zouden willen worden.

. Er is duidelijk een aanzienlijk aantal vrouwen, 
tussen ¹/5 en 1/2, die van mening zijn dat zij niet 
voldoende informatie hebben gekregen om een 
beslissing te nemen om al dan niet zwanger te 
worden. Dit is een bevinding die niet aanvaardbaar 
zou mogen zijn voor de epilepsiegemeenschap.

Er is dus nog werk aan de winkel om ervoor te zorgen 
dat alle vrouwen met epilepsie de juiste informatie 
krijgen voor zij aan kinderen willen beginnen. De 
toolkit kan hier zeker bij helpen. 
Het volledige rappor t is te v inden op  
www.ibeepilepsy.org/epilepsypregnancyreport/ 

Epilepsie en zwangerschap – 
Onderzoeksrapport van IBE
Een vertaald artikel van het International Bureau for Epilepsy IBE –  
International Epilepsy News issue 3, 2021

ONDERZOEK 
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WIST JE DAT?

… dat het coronavirus ons IQ met  
wel 7 punten kan doen dalen?
Britse onderzoekers hebben bij een 

grootschalig onderzoek berekend dat je IQ 
met zeven punten kan dalen na een ernstige 

besmetting met COVID-19. "De studie toont aan dat er wel 
degelijk een probleem is bij een kleine groep mensen die 
een ernstige covidbesmetting gehad hebben", zegt Paul 
Boon, professor neurologie aan de UGent en neuroloog 

aan het UZ Gent. 
Vooral bij mensen die een ernstige besmetting gehad 

hebben met COVID-19, opgenomen waren in het zieken-
huis en aan de beademing hadden gelegen, was er een 

impact op het IQ. Ze vertoonden een achteruitgang in IQ 
van 7 punten, wat te vergelijken is met de gemiddelde 

achteruitgang van een persoon na tien jaar veroudering. 
"Het gemiddelde IQ van de bevolking is 100, dus een 

achteruitgang van 7 procent is toch wel substantieel", zegt 
professor neurologie Paul Boon. 

"Dat de hersenen worden aangetast bij een ernstige covid-
besmetting is niet zo verrassend", zegt prof. Boon. "We zien 

dat ook bij andere patiënten die langdurig beademd ge-
weest zijn en die geen covidinfectie gehad hebben. Ook zij 

hebben vaak cognitieve problemen achteraf. De studie 
geeft geen uitsluitsel over wat nu het aandeel van het virus 

zelf is in het hele verhaal."
"In de studie is ook maar gekeken tot zes maanden na de 
covidinfectie. De effecten op lange termijn zijn dus nog 
niet onderzocht. Het is onduidelijk of de schade die men 
heeft vastgesteld bij die ernstig zieke patiënten nog om-

keerbaar is."
Professor Boon vindt de studie wel belangrijk. "Het is 

belangrijk dat de medische wereld erkent dat er proble-
men zijn en dat men actief bij mensen die covid hebben 

gehad naar die symptomen vraagt. En als er dan sympto-
men zijn, zijn er natuurlijk wel een aantal strategieën die 
men kan gebruiken om die mensen te behandelen en de 

klachten te milderen." 

Bron: VRT nieuws ma 16 aug - Judit Verstraete

… dat cannabis het  
jongerenbrein verandert? 

Tieners die wiet roken hebben een minder 
dikke prefrontale cortex dan jongeren die dat 

niet doen. Wetenschappers volgden bijna achthon-
derd Europese tieners uit acht verschillende landen 
voor een langere periode. Toen de deelnemers ge-
middeld veertien jaar oud waren, maakten ze een 
eerste scan van hun hersenen toen ze nog geen 

wietrokers waren. Na vijf jaar vergeleken de onder-
zoekers de hersenen van de tieners die inmiddels wel 

wiet gebruikt hadden met die van de jongeren die 
dat niet hadden gedaan. Wat bleek? De wietrokers 

hadden een minder dikke linker en rechter prefron-
tale cortex. Hoe meer de jongeren gebruikten, hoe 
minder dik de hersengebieden bleken te zijn. De 

prefrontale cortex staat in voor tal van cognitieve en 
emotionele functies, waaronder impulsbeheersing, 

plannen en beslissingen maken.
Volgens neurowetenschapper Janna Cousijn (Eras-
mus Universiteit Rotterdam), niet betrokken bij het 

onderzoek, hoeven we ons niet direct grote zorgen te 
maken over de resultaten. “Het is niet duidelijk of en 
hoe deze veranderingen in de hersenen de ontwik-
keling en het functioneren van de jongeren beïn-

vloeden”, legt ze uit.
In de prefrontale cortex zitten net als in de rest van 

het brein veel CB1-receptoren. Als THC, een bestand-
deel uit wiet, daaraan bindt, gaan gebruikers zich 

anders voelen en anders gedragen. Mogelijk zijn de 
veranderingen in het brein via die receptoren tot 

stand gekomen. Cousijn: “Wiet grijpt onder andere in 
op CB1-receptoren door het hele brein die deel uit-

maken van het cannabinoïde-systeem. Dat systeem 
is belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling 
van het brein. Het is dus niet vreemd dat als je op 
jonge leeftijd begint aan wiet, het een effect kan 

hebben op je ontwikkeling.”

Bron: Eos Wetenschap 28 juni 2021

'Ik was zes jaar toen mijn vader de eerste keer een epi-
lepsieaanval kreeg” aldus Vertonghen. “Ik was met mijn 
broer in de tuin aan het voetballen. We wisten niet wat 
er gebeurde”. Hij maakte de gevolgen van de hersen-

ziekte epilepsie vanop de eerste rij mee als kind. 
"Mijn eerste 3 jaar in de middelbare school zat ik samen 
met Jan in de klas” zegt Gregor Strobbe, CEO van Epilog. 
“En net in die periode is zijn vader overleden aan epilep-

sie door een hersentumor. Het ziektebeeld en de tech-

nologie die de diagnose kan verbeteren, liggen hem 
nauw aan het hart."

Tot nu toe focuste het bedrijf zich vooral op patiënten 
met epilepsie, maar het bedrijf gaat dat nu uitbreiden 

naar mensen met dementie, slaapproblemen, alzheimer, 
depressie of migraine.

Bron: media 29/06/2021

… dat Rode Duivel Jan Vertonghen mee investeert in het Gentse techbedrijf Epilog dat  
software ontwikkelt om hersengolven te analyseren en daarmee epilepsie, slaapproblemen  

en dementie beter in kaart te brengen?
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Zeven studenten uit de afstudeerrichting Event- en Projectmanagement aan de 
Arteveldehogeschool te Gent hebben in het kader van hun bachelorproef onderzoek gevoerd 
naar hoe diverse evenementen toegankelijker kunnen worden voor mensen met epilepsie. 
IKAROS vzw ondersteunde hen in het onderzoek en samen met de Arteveldehogeschool is  
men tot interessante onderzoeksresultaten gekomen.

Idee

Het idee om dit onderzoek te voeren kwam vanuit 
een probleem dat enkele onderzoekers ervaarden. 
Familieleden van hen hebben epilepsie en zijn hierdoor 
belemmerd om naar evenementen zoals festivals, 
cinemavoorstellingen, theatervoorstellingen, … te 
gaan. Van daaruit is het idee gegroeid om in het 
kader van een bachelorproef dit onderzoek te voeren.

De zeven studenten verdeelden zich in twee groepen. 
Een team van vier studenten voerde onderzoek naar 
hoe men de eventbezoekers bewust kon maken van 
de grootte van het probleem en het andere team van 
drie studenten onderzocht welke initiatieven de 
eventsector kan nemen om evenementen toeganke
lijker te maken voor personen met epilepsie.

Onderzoek bewustwording 
eventbezoekers

Door middel van een online vragenlijst werden een 
400tal liefhebbers van muziekevenementen getest 
op hun kennis over epilepsie. In de vragenlijst ston
den vragen over o.a. de mogelijke uitlokkers van een 
aanval, de symptomen en eerste hulp bij een aanval. 
Hieruit blijkt dat slechts 1 op de 10 respondenten 
weet wat epilepsie inhoudt. Dit gaf aan dat er nog 
te veel onwetendheid heerst over een aandoening 
die 1 op de 100 mensen treft.

Noden van mensen met epilepsie

Om de noden op muziekevenementen te weten te 
komen, zijn de studenten in gesprek gegaan met 
verschillende mensen met epilepsie. De belangrijk
ste zaken die een evenement veiliger zouden maken 
zijn: een vertrouwenspersoon in het gezelschap 
hebben, voldoende signalisatie op het evenement 
en voldoende ruimte om tot rust te komen. 

Maatregelen door organisatoren 

Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met verschil
lende organisatoren van muziekevenementen. Daaruit 
is gebleken dat er weinig tot geen specifieke maatre
gelen genomen worden voor mensen met epilepsie. 
Vele organisatoren zijn dan ook onvoldoende op de 
hoogte van wat epilepsie is en wat het precies inhoudt. 
Vaak schuiven ze verantwoordelijkheid door naar EH
BOdiensten. Uit de gesprekken blijkt dat de wil en de 
bereidheid om maatregelen te nemen er is.

Uitkomsten

Om de mensen te sensibiliseren is er een campag
ne opgezet waar mensen aan de hand van een 
zelftest kunnen bijleren over wat te doen en wat niet 
te doen bij een epilepsieaanval via aantrekkelijke 
affiches die kunnen opgehangen worden op evene
menten of openbare plaatsen. De algemene slogan/
vraag op de affiche luidt als volgt: 
‘1 op de 100 mensen heeft epilepsie in België, 
zou jij weten wat te doen?’

Aangezien de slogan een vraag is, maakt dit de 
mensen nieuwsgierig en is dit direct een calltoac
tion om de test af te nemen. Wil je de zelftest al 
eens uitproberen? Scan dan de QRcode op onder
staande affiche. 

Naast de affiche zal ook nog een socialmedia cam
pagne en website uitgewerkt worden.

Ten slotte zal nog een checklist opgesteld worden 
gericht naar muziekeventorganisatoren. Hierop staan 
er maatregelen of aanpassingen die toegepast kun
nen worden om ervoor te zorgen dat het evenement 
toegankelijker is voor mensen met epilepsie. 

Al deze aanbevelingen bieden een oplossing op de 
volgende onderzoeksvraag: “Hoe kunnen Vlaamse 

Studenten Arteveldehogeschool  
voeren onderzoek naar epilepsie  
en muziekevenementen

ONDERZOEK - BACHELORPROEF
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muziekevenementen toegankelijker worden voor 
mensen met epilepsie?”

Onderzoek initiatieven 
eventorganisatoren

Het tweede team voerde onderzoek naar hoe event
organisatoren hun evenementen toegankelijker 
kunnen maken voor mensen die epilepsie hebben.
Het doel was om een brochure te ontwerpen voor 
de evenementensector waarin handige tips en tricks 
staan om het event ‘epilepsieproof” te maken. Om 
deze brochure te maken werd er aan desk en field
research gedaan.

Het team startte met zichzelf goed te informeren 
over wat epilepsie precies is, welke beperkingen het 

met zich meebrengt, wat de uitlokkende factoren 
zijn van een epilepsieaanval, wat de gevolgen hiervan 
zijn en tot slot welke initiatieven er in binnen en 
buitenland al genomen worden om events en socia
le media zo toegankelijk mogelijk te maken voor 
personen met epilepsie.

Vervolgens nam de groep meer dan 30 interviews af 
met zes doelgroepen: artsen en specialisten, veilig
heidscoördinatoren op evenementen, EHBOmede
werkers, eventorganisatoren, klank en lichtbedrijven 
en personen met epilepsie. Dit verschafte hen een 
goed inzicht in welke noden er zijn om evenementen 
toegankelijker te maken voor de beoogde doelgroep.

Resultaten

Wat duidelijk naar voren kwam in dit onderzoek, was 
dat het niet alleen nodig was om op het evenement 
zelf maatregelen te nemen, maar ook voorafgaand 
aan het evenement, in de communicatie. 
Zo was er een grote vraag, van zowel artsen als 
personen met epilepsie, om voorafgaand aan het 
evenement duidelijk te communiceren over de toe
gankelijkheid op het evenement zelf voor personen 
met epilepsie. Een logo zou hierbij een grote hulp 
zijn (zie voorbeeld hierboven).
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BESTE EVENTORGANISATOREN

Om uw evenement toegankelijker te maken 
voor personen met epilepsie stelden wij met  
het onderzoeksteam een guideline op met 
handige aanbevelingen die eenvoudig te  
implementeren zijn in de praktijk.

We maakten voor u graag het onderscheid 
tussen welke richtlijnen u pré-evenementieel 
en real-time kan nemen. Via deze brochure 
komt u te weten welke aanbevelingen dat zijn 
en welke voorwaarden er aan vast hangen.

Wij zijn er van overtuigd dat deze brochure 
een meerwaarde kan zijn voor uw evenemen-
ten en uw bezoekers.

Met vriendelijke groeten

Het onderzoeksteam
Aurore Hoste, Eliesabeth Baddock &  
Tom Verbeeck

De afgenomen interviews maakten duidelijk dat 
personen met epilepsie zich veilig zouden voelen op 
een evenement als er een chillout zone en/of safe 
zone gecreëerd zou worden. Een chillout zone is een 
aparte zone, weg van de drukte, waar men tot rust 
kan komen als men een epilepsieaanval zou voelen 
opkomen. Een safe zone is een afgesloten zone 
achteraan op het event waar de lichtintensiteit min
der sterk is en waar de muziek maximaal 70db is. 
In deze zone is ook maximaal 1 persoon per m² 
toegalaten zodat het er nooit druk is.

Andere maatregelen die eventorganisatoren zouden 
kunnen nemen zijn aangepaste zit en staanplaatsen 
voorzien, weg van de drukte, geen stroboscopen ge
bruiken of de frequentie ervan verlagen naar 5 Hertz.

Al deze initiatieven en nog vele andere kunnen wor
den geraadpleegd in de brochure: “Epilepsie en 
evenementen: een guideline voor eventorganisatoren” 
(zie onderaan deze tekst).

Het onderzoeksteam is ook tot het besluit gekomen 
dat niet alleen eventorganisatoren initiatieven kunnen 
nemen om het event toegankelijk te maken voor 
personen met epilepsie. Ook mensen die epilepsie 
hebben kunnen zelf een reeks maatregelen nemen 
om het evenement op een zo veilig mogelijke manier 

bij te wonen. Zo is het belangrijk om alcohol en drugs 
te mijden, voldoende uitgeslapen te zijn en medica
tie correct in te nemen.

Ook een buddy meenemen naar een evenement is 
een uitstekend idee. De buddy weet hoe te reageren 
op een mogelijke epilepsieaanval en op die manier 
is men zeker in veilige handen mocht er zich toch 
een epilepsieaanval voordoen.

Toekomst

Beide studententeams hopen dat dit onderzoek het 
leven van personen met epilepsie kan veranderen 
en dat ook deze doelgroep met een veilig gevoel naar 
evenementen kan gaan in de toekomst.

Beide onderzoekteams zijn bereid om het werk voor 
te stellen op de Vlaamse Epilepsiedag in 2022 of 
op andere evenementen.

De studenten bedanken in het bijzonder Rosanne 
en Karel van vzw IKAROS voor de professionele 
begeleiding bij het voeren van dit onderzoek.

(*) n.v.d.r.: de brochure is te downloaden via de web
site van vzw IKAROS – www.epilepsiegroepikaros.be     
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INFO

Wist je dat je samen met je huisarts  
de kwaliteit van jouw elektronische 
gezondheidssamenvatting kunt 
verbeteren? Wij lanceren een campagne!

6 letters
SUM.E.H.R of ‘SUMmarized Electronic Health Record’ 
(‘Samengevat elektronisch gezondheidsdossier’), 
dat is de term die zorgverleners gebruiken voor jouw 
elektronische gezondheidssamenvatting.

Het is de samenvatting van de belangrijkste infor
matie uit je medisch dossier, aangemaakt door je 
huisarts die jouw Globaal Medisch Dossier beheert. 
Die samenvatting biedt een goed overzicht van je 
gezondheidstoestand en is essentieel om patiënten 
veilig te verzorgen, bijvoorbeeld als je in het zieken
huis belandt. De spoedarts weet dan meteen welke 
medicatie je neemt, of je allergisch bent voor be
paalde producten, of je vaccinaties in orde zijn, ... 
Je huisarts kan deze samenvatting delen op voor
waarde dat jij hiervoor je toestemming geeft.

10 onderdelen
Welke informatie bevat de gezondheidssamenvatting?
. Persoonlijke gegevens
. Contactgegevens
. Naam van je huisarts die je Globaal Medisch 

Dossier (GMD) beheert
. Namen van de zorgverleners in je zorgteam
. Risicofactoren (allergieën, reactie op medicatie, 

sociale situatie, aandachtspunten,…)
. Medische voorgeschiedenis (medische problemen 

en aandoeningen, behandelingen)
. Huidige gezondheidsproblemen
. Medicatie
. Vaccinaties
. Wilsverklaring

3.011.154 gezondheidssamenvattin-
gen beschikbaar
Voor 3.011.154 unieke personen is er al een ge
zondheidssamenvatting of Sumehr aanwezig in Vi
talink, de digitale kluis met gezondheidsdata uit de 
eerstelijnszorg in Vlaanderen. Toch is deze gezond
heidssamenvatting nog niet voldoende ingeburgerd. 
Zo bekeken slechts 179.581 Vlamingen hun Sumehr 

in april 2021. Dat de Sumehr beschikbaar is, betekent 
niet automatisch dat deze volledig ingevuld en up
todate is! Daarom ondernemen we actie. We willen 
iedereen aanmoedigen om samen met zijn/haar 
huisarts de kwaliteit van de Sumehr te verbeteren.

Brochure
Samen met La LUSS (onze Franstalige tegenhanger) 
en Domus Medica (vereniging van Vlaamse huisart
sen) maakten we een handige brochure om het 
aanmaken of vervolledigen van je gezondheidssa
menvatting bij je huisarts voor te bereiden. We be
zorgen deze brochure eind juni per post aan onze 
leden. Je kan er ook eentje aanvragen via info@
vlaamspatientenplatform.be. Werk je liever digitaal? 
Dan kan je op onze website een PDFversie van de 
brochure én een invulbaar document downloa
den: http://vlaamspatientenplatform.be/pagina/
gezondheidssamenvatting
Binnenkort zal de brochure ook te vinden zijn op www.
mijngezondheid.be.

Wil jij ook kwaliteitsvolle en goede zorg? Vul dan jouw 
gezondheidssamenvatting in!
Meer informatie:
koen.neyens@vlaamspatientenplatform.be

Jouw elektronische  
gezondheidssamenvatting
VPP (Vlaams Patiëntenplatform) - Nieuwsbrief ‘Samenspraak’ 01-07-2021
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Kunnen onze hersenen blijvende  
schade oplopen door aanvallen?
Een overzicht van wat hierover gekend is…

Wat gebeurt er bij een aanval?

Hersencellen zenden teveel signalen uit bij een 
aanval, zodat de gewone controle verloren gaat en 
abnormale dingen kunnen gebeuren, al dan niet 
zichtbaar vast te stellen.
Terwijl bij een ‘normale’ aanval geen hersencellen 
beschadigd raken, kan dat wél het geval zijn bij een 
abnormaal lange aanval (status epilepticus). Boven
dien kunnen sommige aanvallen op de lange duur 
toch veranderingen in de hersenen veroorzaken.

Welke schade kan er optreden?

Hersencellen of neuronen kunnen ‘beschadigd’  raken 
of vernietigd, wat dan kan leiden tot verscheidene 
symptomen op fysiek vlak, cognitief en/of emotioneel 
vlak. Er worden dan bv. nieuwe verbindingen of ‘wegen’ 
genomen door de hersensignalen en dit kan dan weer 
oorzaak zijn van aanvallen.
Een korte tijdelijke elektrische ‘overactiviteit’ van 
een hersenzone veroorzaakt geen schade, maar 
langdurige (langer dan 5 minuten) elektrische ont
ladingen kunnen de hersenstructuur eventueel schade 
toebrengen. 
Een maat voor schade in de hersenen kan bv. uit
gedrukt worden in ‘… jaren ouder dan normaal’
Hersenschade in een bepaalde zone door aanvallen 
kan veel variëren volgens de leeftijd van de patiënt, 
leeftijd bij ontstaan van de epilepsie:  de hersenen 
van pasgeborenen en kinderen kunnen véél meer aan 
dan die van jongeren en volwassenen, maar de schade 
hangt het meest af van de soort aanvallen of epilepsie.

Het belang van het bepalen van die ‘beschadigde’ 
zones ligt bv. in hersenchirurgie waar door het nauw
keurig wegnemen van die zone aanvalsvrijheid kan 
bereikt worden! Functionele MRI (fMRI) kan de zone 
tonen waar zuurstof verbruikt wordt bij activatie voor 
het uitvoeren van een bepaalde functie (zien, horen, 
denken, doen…). 

Veel vragen

De vraag die velen zich stellen is: kunnen herhaalde 
aanvallen op de lange duur toch blijvende schade 
toebrengen, en zo ja, hoe lang kan dit doorgaan en 

wanneer kan de situatie dan nog omgekeerd worden 
als de aanvalsfrequentie kan verminderd of gestopt 
worden? 
Bij een vergelijkende studie naar de cognitieve ef
fecten (IQ) van onbehandelde convulsieve (met 
trekkingen) en nietconvulsieve aanvallen bij kinderen 
bleek dat er bij de start wel een verschil te meten 
viel maar dat dit verschil opgeheven werd door het 
wél behandelen. Het verschil kan dus verklaard 
worden doordat de nietconvulsieve aanvallen  minder 
snel opgemerkt werden en een behandeling van de 
aanvallen later gestart was.

Een ander aspect van de vragen is bv. ‘Is het gewoon 
de accumulatie of optelsom van alle aanvallen die 
de schade veroorzaakt of is het ook de tijdsduur die 
een grens bepaalt, waarna geen terugkeer naar 
herstel meer mogelijk is?’.
Uit onderzoek blijkt dat succesvolle behandeling in 
de eerste 2 jaren na het optreden van de epilepsie 
belangrijk is om die epilepsie niet chronisch te laten 
worden. (Reynolds EH., 1996)
Ook naar het aantal aanvallen dat je ‘nog onbehan
deld’ mag laten vooraleer in te grijpen werd onderzoek 
gedaan. (Camfield c.s., 1996). Dit aantal zou 10 
bedragen, maar de vraag is hoeveel aanvallen het 
er écht (geweest) zijn, hoe weet je dat álle aanvallen 
opgemerkt zijn?? Indien dit laatste het geval is, dan 
kan dat aantal heel snel overschreden zijn …

ARTIKEL
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Een apart risico vormen de secundair gegenerali
seerde aanvallen en nachtelijke aanvallen omdat zij, 
zelfs na één enkele aanval, een relatief langdurig 
effect op de cognitie hebben.
Ook na twee of meer periodes met status epilepticus, 
na meer dan honderd secundair gegeneraliseerde 
aanvallen gedurende het leven of na een periode 
van minstens twintig jaar met complex partiële aan
vallen kan zeer ernstige en irreversibele cognitieve 
schade vastgesteld worden.

CONCLUDEREND kan gesteld worden dat 
veel informatie erop wijst dat ALLE soorten 
aanvallen die frequent voorvallen en over 
een langere tijd (2 tot 10 jaar), blijvende 
cognitieve schade kunnen doen ontstaan.
Met dit gegeven geldt dus hier zeker het 
spreekwoord: beter voorkomen dan (te 
moeten proberen te) genezen …

BRONNEN:
Een gedeelte van deze tekst komt uit de oratie ‘Epileptologie, op het 

kruispunt van Hersenen en Gedrag’, van prof. dr. A.P. Aldenkamp, bij 
zijn aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Epilepto
logie aan de universiteit van Maastricht.

ANDERE BRONNEN:
https://www.epilepsy.com/article/2014/3/meetingnewsdoseizuresda

magebrain
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatstenieuws/artikel/epilepti

scheaanvallenencognitieveschade.htm
Reynolds EH. Controversies in Management: do anticonvulsants altern 

the natural course of epilepsy? Treatment should be started as early 
as possible. BMJ 1995; 310: 1767. 

Camfield C, Camfield P, Gordon K. Does the number of seizures before 
treatment influence ease of control or remission of childhood epile
psy? Not if the number is 10 or less. Neurology 1996; 46: 414. 

Seidenberg M, O'Leary DS, Giordani B et al. Testretest IQ changes of 
epilepsy patients: assessing the influence of practice effects. J Clin 
Neuropsychol 1981; 3: 23755. 

Hierover is nog héél weinig met zekerheid gekend, 
alleen ziet men dat sommige onderzoeken in de 
richting wijzen van hoe méér aanvallen en hoe langer, 
mogelijk des te slechter.

Blijvend resultaat op intelligentie  
of reversibel?

Een onderzoek (Camfield c.s., 1996) toonde aan dat 
intelligentie wel degelijk weer kon stijgen wanneer de 
aanvallen binnen de 2 jaar onder controle waren, 
terwijl in een andere groep – waar de aanvallen ondanks 
behandeling niet goed controleerbaar waren in diezelf
de 2 jaar – de intelligentie niet herwonnen was.
Een ander onderzoek (Seidenberg M, van 1981!) 
toonde dan weer géén intelligentiestijging meer na 
een aanvalsperiode van 10 jaar, met of zonder snelle 
aanvalscontrole.
Dit zou erop kunnen wijzen dat er toch ergens een 
tijdslimiet, tussen 0 en 10 jaar, zou bestaan waarna 
de cognitieve schade toch een blijvend karakter heeft.

Welk risico bij welke soort  
aanvallen of epilepsie?

Van bij het ontstaan van de epilepsie kan een effect 
op het cognitief functioneren vastgesteld worden. 
Maar ook korte aanvallen kunnen een langdurig effect 
veroorzaken, meestal treedt er na een tijd een nor
malisatie op, dit wil zeggen, zonder speciaal resteffect.
Véél aanvallen is beslist nadelig voor cognitieve 
schade, maar een snel onder controle krijgen kan 
de effecten eventueel weer terugdringen.

OPROEP

De Warmste Week 2021 – Kunnen zijn wie je bent!
Ook de Epilepsie Liga doet weer mee!

Misschien hebben jullie er al iets over gehoord, 
maar deze winter wordt de Warmste Week gedragen 
door jongeren tussen 16 en 24 jaar oud en draait 
alles rond het thema: ‘Kunnen zijn wie je bent’, een 
thema dat zeker ook binnen onze werking van groot 
belang is. 

Wat we precies gaan ondernemen, hebben we nog 
niet definitief beslist. Houd vooral onze facebook 
pagina in het oog want we kunnen alle steun zeker 
goed gebruiken!

Indien je zelf een actie wil opstarten of je hebt super 
goede ideeën maar je hebt onze hulp nodig, aarzel 
niet en neem contact op met info@epilepsieliga.be.
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Het hebben van epilepsie wordt gekenmerkt door het hebben van epileptische aanvallen. Bij 2  
op de 3 patiënten is het mogelijk om het optreden van aanvallen te voorkomen door speciale 
medicatie, zgn. anti-epileptica, op nauwgezette tijdstippen correct in te nemen. Helaas lijkt 
medicatie alleen niet de oplossing voor ongeveer één derde van de patiënten met epilepsie. Deze 
groep patiënten worden patiënten met moeilijk behandelbare of refractaire epilepsie genoemd.

Wat is ‘refractaire epilepsie’

De Internationale Liga tegen Epilepsie legde vast 
dat iemand tot deze groep van patiënten behoort 
van zodra hij of zij minstens 2 verschillende antiepi
leptica op een correcte en voldoende hoge dosis 
heeft kunnen innemen zonder dat dit tot aanvalsvrij
heid heeft geleid. Men heeft het aantal op 2 verschil
lende antiepileptica vastgelegd omdat men via 
wetenschappelijk onderzoek heeft vastgesteld dat 
de kans dat iemand toch nog aanvalsvrij zal worden 
door een 3de of een 4de of een 5de soort medicatie 
te gaan proberen eerder klein is (minder dan 10%). 
Het is in dat geval beter om iemand sneller door te 
verwijzen naar een gespecialiseerd centrum voor 
refractaire epilepsie, in plaats van nog eerst alle 
mogelijke antiepileptica in verschillende combinaties 
te gaan uitproberen.

Preheelkundige evaluatie

In een gespecialiseerd zogenaamd referentiecentrum 
voor refractaire epilepsie gaat men eerst en vooral 
de eerder gestelde diagnose na, gaat men vervolgens 
na of de medicatie geschikt is en op een correcte 
manier wordt ingenomen, maar wil men vooral nagaan 
als een patiënt in aanmerking komt voor epilepsiechi
rurgie of voor een behandeling met neurostimulatie. 
Dit wordt nagegaan via de zogenaamde preheelkun
dige evaluatie. Tijdens deze uitgebreide evaluatie, 
die bestaat uit een hele batterij onderzoeken, wenst 
het team heel concreet 2 cruciale vragen te beant
woorden: 1. Kunnen we achterhalen waar precies in 
de hersenen een aanval start en 2. als we dit te 
weten zijn gekomen, overlapt deze zone met een 
zone in de hersenen die instaat voor een belangrijke 
hersenfunctie of niet. Afhankelijk van de antwoorden 
op deze vragen komt een patiënt al dan niet in aan
merking om een hersenoperatie te ondergaan waar
bij dat stukje hersenweefsel dat het ontstaan van 
aanvallen veroorzaakt, zeer precies wordt verwijderd 
zonder daarbij belangrijke hersenfuncties te beïn
vloeden.

Onderzoeken bij een  
preheelkundige evaluatie

Video-EEG monitoring
Zoals hoger aangegeven bestaat deze preheelkun
dige evaluatie uit een hele batterij van onderzoeken. 
Het eerste en mogelijks belangrijkste onderzoek is 
de videoEEG monitoring. Tijdens een videoEEG 
monitoring wordt 24u op 24 de hersenactiviteit van 
de patiënt gemeten aan de hand van een elektroence
falografischonderzoek (EEG) maar wordt de patiënt 
ook 24u op 24 gefilmd in de daarvoor speciaal inge
richte kamer. Op deze manier worden de afwijkingen 
op het EEG, die tussen de aanvallen door optreden, 
gemeten maar trachten we vooral ook de epileptische 
aanvallen te registreren. In het geval dat er een 
epileptische aanval optreedt, zal er typisch epilep
tische activiteit op het EEG ontstaan die ons meer 
informatie kan geven over de precieze zone in de 
hersenen waar de aanval ontstaat. Maar ook de 
beelden die op de video te zien zijn, zijn van groot 
belang omdat de symptomen tijdens de aanval een 
belangrijke aanwijzing kunnen geven over de betrok
ken hersenzone.
Wanneer het aanvalsbegin beperkt blijft tot een deel 
van de hersencortex spreekt men van partiële aan
vallen. De aanval ontstaat dan in een zekere epilep
tische focus, met als gevolg dat slechts een deel 

REFRACTAIRE EPILEPSIE:
als medicatie alleen niet voldoende blijkt.
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van de hersenen betrokken is bij de aanval. Wanneer 
van bij de aanvang van de aanval de hersencortex 
van beide hersenhemisferen betrokken is, spreekt 
men van van een gegeneraliseerde aanval. Wel is 
het mogelijk dat door spreiding van abnormale epi
leptische activiteit een partiële aanval overgaat in 
een gegeneraliseerde aanval (= secundaire genera
lisatie). Het is evident dat een selecte resectie 
(verwijderen van een klein stukje hersenweefsel) van 
het aanvalsbegin enkel mogelijk is in het geval het 
gaat om partiële aanvallen.

Om de kans om aanvallen te meten tijdens de opname, 
die meestal tussen de 24u en 7 dagen duurt, te ver
hogen zullen de artsen eventuele antiepileptica af
bouwen, zal er gevraagd worden om een nacht wakker 
te blijven en eventueel wat te sporten op een hometrai
ner op de kamer. Ten allen tijde worden patiënten op 
deze speciaal ingerichte eenheden gemonitord door 
speciaal daarvoor opgeleide verpleegkundigen. 

NMR-scan
Een tweede erg belangrijk onderzoek is de nucleaire 
magnetische resonantie (NMR) hersenscan (in het 
Engels magnetic resonance imaging of MRI). Een 
NMR maakt een erg gedetailleerde foto van de her
senen waarop de radioloog dan kan nagaan als er 
afwijkingen kunnen worden vastgesteld die de oorzaak 
zouden kunnen zijn van de epilepsieaanvallen. Dit 
kan gaan van erg duidelijke afwijkingen (zoals bv. 
een tumor) tot heel erg subtiele afwijkingen (bv. zeer 
milde signaalafwijkingen ten gevolge van een aan
legstoornis die ontstond tijdens de ontwikkeling van 
de hersenen). Echter vaak is het ook zo dat er geen 
afwijkingen kunnen worden vastgesteld en dat de 
NMR dus volledig normaal blijkt.

Neuropsychologisch onderzoek
Vervolgens ondergaan patiënten binnen de preheel
kundige evaluatie vrij standaard ook een neuropsy
chologisch onderzoek en een FDGPET. Tijdens het 
neuropsychologisch onderzoek dient de patiënt 
verschillende taken uit te voeren samen met de 
neuropsycholoog. Op deze manier tracht de neuro
psycholoog in te schatten hoe goed de patiënt scoort 
op verschillende cognitieve vlakken en vaardigheden 
zoals geheugen, motoriek, taal, etc. Een tekort voor 
een welbepaalde vaardigheid kan wijzen naar een 
welbepaalde zone in de hersenen. Dit kan opnieuw 
te maken hebben met de lokalisatie van de epilepsie. 

Pet-scan
Een FDGPositron Emissie Tomografisch (PET) onder
zoek brengt dan weer het metabolisme of energiever
bruik van de hersenen in beeld. Via een scheikundige 
stof (tracer) die in de bloedsomloop wordt ingespoten 
en die zich gaat binden aan ‘suiker’ in het bloed, wordt 
nagegaan welke regio’s in de hersenen standaard 
minder suiker gaan verbranden. Dit wijst op een zone 

in de hersenen die ook tussen de aanvallen door niet 
normaal functioneert en dus betrokken kan zijn bij 
het genereren van epilepsieaanvallen.

Nadat deze 4 onderzoeken zijn uitgevoerd, kan worden 
nagegaan of de resultaten van de onderzoeken 4 keer 
wijzen naar eenzelfde hersenregio en dus de zoge
naamde puzzelstukjes mooi in elkaar passen. In dat 
geval kan soms al aangegeven worden aan de neuro
chirurg waar de aanvallen naar alle waarschijnlijkheid 
hun onset (waar ze ontstaan) hebben en waar de 
operatie (resectie van een stukje hersenweefsel) dus 
zou moeten plaatsvinden. Echter, vaak is het geval 
dat niet alle onderzoek een resultaat hebben opgele
verd omdat ze gewoon ‘normaal’ zijn of dat 2 onder
zoeken tegenstrijdige resultaten opleveren. In dat 
geval is het nog niet duidelijk genoeg om al een ope
ratie te kunnen plannen en zijn bijkomende onderzoe
ken nodig. In het Referentiecentrum voor Refractaire 
Epilepsie (RCRE) van UZ Gent stellen we dan vaak voor 
om nog een magnetoencephalografisch (MEG) onder
zoek en/of een Single Photon Emission Computed 
Tomography of kort SPECTonderzoek te ondergaan.

MEG- en SPECT-onderzoek
MEG is een techniek die hersenactiviteit meet, meer 
bepaald de magnetische velden die de hersencellen 
produceren. Deze magnetische velden zijn uiteraard 
heel erg klein maar kunnen net als de elektrische 
signalen, gemeten door het EEG, abnormaal zijn bij 
patiënten met epilepsie. Tijdens een registratie, die 
meestal een uur duurt, wordt geprobeerd deze ab
normale activiteit, die tussen de aanvallen door 
bestaat, op te meten. Een groot voordeel van MEG 
ten opzichte van EEG is dat er op een relatief een
voudige en betrouwbare manier met hoge ruimtelijke 
resolutie (wat wil zeggen heel precies waar in de 
hersenen) kan berekend worden welk deel van de 
hersenen verantwoordelijk is voor het ontstaan van 
deze abnormale ontladingen (= zgn. bronlokalisatie). 
In de loop van het uur dat er MEG data wordt geme
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dienen alle onderzoeken naar dezelfde regio in de 
hersenen te wijzen met andere woorden alle puzzel
stukjes dienen perfect te passen.

Functionele MRI
Indien dit duidelijk het geval is, worden de patiënten 
meestal nog aan een extra onderzoek onderworpen 
om na te gaan waar in de hersenen welbepaalde 
functies gelegen zijn en hoe zich dat dan verhoudt 
ten opzichte van de zone waar de aanval begint. Dit 
kan gaan over het lokaliseren van de taal, het ge
heugen, de motoriek en de sensibiliteit. De chirurg 
dient dit goed te weten bij de planning van de ope
ratie om de kans op problemen na de operatie zo 
beperkt mogelijk te houden. Om een functioneel MRI 
(fMRI) onderzoek uit te voeren dient de patiënt plaats 
te nemen in de NMRscanner en dienen er tijdens 
het onderzoek opdrachten uitgevoerd te worden. Dit 
kan gaan om bewegen met de vingers of de voeten, 
taal of geheugen opdrachten. Door tijdens deze 
opdrachten de doorbloeding en het verbruik van 
zuurstof in de hersenen te meten, kan worden nagaan 
waar de hersenen verhoogde activiteit vertonen bij 
een bepaalde opdracht. De regio met de verhoogde 
activiteit kan dan gezien worden als de zone in de 
hersenen die instaat voor die welbepaalde functie. 

Invasieve video-monitoring
Voor een deel van de patiënten is er nog bijkomend 
nood aan een zogenaamde invasieve videoEEG 
monitoring. Dit is vaak het geval wanneer de vi
deoEEG monitoring en de NMRhersenscan tegen
strijdige of geen informatie opleveren. Voor sommi
ge patiënten is er een invasieve videoEEG monitoring 
nodig omdat er een zogenaamde functionele mapping 
dient te gebeuren om de functie van het hersenweef
sel in de buurt van de plaats waar de epilepsie lijkt 
te ontstaan precies af te lijnen.
In het geval van een invasieve videoEEG monitoring 
gaat men opnieuw op hetzelfde moment video en EEG 
afnemen maar nu worden de elektroden niet op de 
hoofdhuid geplaatst (nietinvasief) maar worden de 
elektroden door de chirurg in of op de hersenen geplaatst 
(invasief). Op deze manier kan er op een erg nauwkeu
rige manier worden nagegaan waar de aanvallen precies 
beginnen en waar welke functie gelegen is. 
De chirurg kan verschillende types elektroden implan
teren, enerzijds kan er gebruik gemaakt worden van 
subdurale elektroden (onder het harde, buitenste her
senvlies) en anderzijds van diepteelektroden. In het 
geval van diepteelektroden wordt er een lange 
naaldelektrode, van slechts enkele mm dik, in de 
hersenen geplaatst. Dit gebeurt onder zogenaamde 
stereotactische begeleiding om heel precies naar wel
bepaalde structuren of letseltjes diep in de hersenen 
te kunnen richten. In het geval van subdurale elektroden 
gaat het om elektroden die op een dun laagje silicone 
liggen en (in de subdurale ruimte) op de hersenen 
worden geplaatst. Indien de elektroden op een enkele 

ten hopen we dus zoveel mogelijk zogenaamde ab
normale epileptische ontladingen te kunnen opmeten 
omdat we dan voor elke ontlading precies kunnen 
berekenen waar in de hersenen die vandaan komt. 
Op die manier kan een MEG onderzoek aantonen 
dat alle ontladingen uit 1 zone uit de hersenen komen 
(cluster), uit verschillende zones (multiple clusters) 
of uit een erg breed gebied (scatter). Uiteraard kan 
dit voor sommige patiënten erg interessante infor
matie opleveren binnen de preheelkundige evaluatie.
Voor MEG metingen is een erg gespecialiseerd en 
duur toestel nodig waarvan er in België slechts 1 
bestaat en die staat opgesteld in het Erasmus Zie
kenhuis in Brussel. Vanuit het RCRE (Referentie 
Centrum voor Refractaire Epilepsie) van het UZ Gent 
hebben we directe toegang tot dit centrum en het is 
sinds 2008 dan ook mogelijk voor onze patiënten, 
indien nodig, een MEG onderzoek te ondergaan. 
In sommige gevallen wordt ook bronlokalisatie toe
gepast op de EEG data die we hebben geregistreerd 
tijdens de videoEEG monitoring. Dit kan soms nog 
extra lokaliserende informatie opleveren.

Indien de aanvalsfrequentie voldoende hoog is en 
de kans dat er een aanval optreedt binnen een be
perkt tijdslot dus voldoende groot is, kan er ook een 
SPECTonderzoek gepland worden. Voor een ictale 
SPECT dient de patiënt opnieuw worden opgenomen 
op de videoEEG monitoring en zal er op het moment 
van een aanval via een infuus een tracer worden 
geïnjecteerd in de bloedbaan. Door deze injectie kan 
de doorbloeding van de hersenen op dat precieze 
moment duidelijk in beeld worden gebracht. Op het 
moment van een aanval is die doorbloeding groter 
in het hersengebied waar de aanval (in de vorm van 
hyperschrone en dus verhoogde hersenactiviteit) 
zich voordoet en zal er dus ook meer tracer gezien 
worden op die plek. Patiënten zullen vervolgens ook 
een injectie krijgen op het moment dat er geen aan
val plaatsvindt en de doorbloeding dus normaal is. 
Als de beelden van tijdens een aanval (ictaal) dan 
worden vergeleken met de beelden tussen de aan
vallen door (interictaal) dan is daar waar de aanval 
zich voordoet (onset) dus een verschil op te merken. 
Dit verschil is dan het resultaat van het SPECT on
derzoek en wordt gebruikt binnen de preheelkundige 
evaluatie om de onset van de aanvallen te definiëren.

Andere mogelijke onderzoeken

Wanneer de patiënt met refractaire epilepsie deze 
onderzoeken heeft ondergaan, worden de resultaten 
van alle uitgevoerde onderzoeken besproken door 
een multidisciplinair team van neurologen, radiologen, 
chirurgen, neuropsychologen, … op de zogenaamde 
“epilepsiechirurgie staf”. Tijdens dit overleg wordt 
op basis van alle resultaten nagegaan of een ope
ratie mogelijk is voor een specifieke patiënt. Hiervoor 
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prikkeling in de keel voelen of kan de spraak hees 
gaan klinken. Ongeveer 1/3 patiënten die behandeld 
worden met NVS ondervindt een vermindering van 
het aantal aanvallen met meer dan 50% maar slechts 
5% tot 10% van de patiënten wordt volledig aanvals
vrij. Daarnaast ondervindt ongeveer 1/3de een aan
valsvermindering van 30% tot 50% en 1/3de geen 
effect. Het is helaas nog niet mogelijk om op voorhand 
te voorspellen hoe een patiënt op de behandeling 
met NVS zal reageren. Eén van de grote voordelen 
van NVS is dat het niet de typische bijwerkingen 
geeft van de medicijnen zoals vermoeidheid en con
centratiestoornissen en dat ook is aangetoond dat 
er een positief effect is op de gemoedstoestand en 
de aandacht van de patiënt. Ondanks het feit dat er 
vandaag wereldwijd meer dan 100.000 patiënten 
met refractaire epilepsie geïmplanteerd zijn met een 
nervus vagus stimulator, is het exacte werkingsme
chanisme van NVS nog niet gekend. Hiernaar wordt 
wereldwijd en binnen de onderzoeksgroep 4BRAIN 
van Universiteit Gent heel wat onderzoek gevoerd.

Diepe hersenstimulatie (DHS)
Diepe hersenstimulatie (DHS) bestaat uit de directe 
toediening van elektrische stroompjes aan het centra
le zenuwstelsel via een geïmplanteerde diepteelektro
de die verbonden is met een geïmplanteerde batterij.
DHS is niet echt nieuw binnen de neurologie en werd 
voor het eerst geïntroduceerd voor de behandeling 
van de ziekte van Parkinson. In het geval van DHS 
als erkende behandeling voor refractaire epilepsie 
wordt een diepteelektrode geïmplanteerd in een 
specifiek deel van de thalamus, namelijk in de an
terieure nucleus van de thalamus, vandaar de naam 
ANTDHS. Het effect van de stimulatie op de aan
valsfrequentie is vergelijkbaar met die van NVS.

CONCLUSIE
Wanneer patiënten met epilepsie geen 
effect ondervinden van de op de markt 
beschikbare anti-epileptica is het belang-
rijk na te gaan of hij/zij in aanmerking 
komt voor een chirurgische ingreep om-
dat dit de grootste kans op aanvalsvrijheid 
kan opleveren. Om dit na te gaan dient de 
patiënt binnen een referentiecentrum 
voor refractaire epilepsie nauwkeurig 
gescreend te worden via een preheelkun-
dige evaluatie met state-of-the-art onder-
zoeken. Deze evaluatie zal per patiënt 
nagaan of een operatie een optie is en 
indien dit niet het geval zou zijn welke 
alternatieven er dan mogelijk zijn. 

Evelien.Carrette@UZGent.be
Tel: 09/332 44 65
Referentiecentrum voor Refractaire Epilepsie
Dienst Neurologie
Universitair Ziekenhuis Gent

rij liggen spreekt men van een stripelektrode, wanneer 
verschillende rijen naast elkaar liggen spreekt men van 
een gridelektrode (een soort rooster). 
Wanneer er een functionele mapping dient te gebeu
ren, wordt er een subdurale grid geplaatst bovenop 
het stukje hersenweefsel waarvan men wil nagaan 
welke functie het heeft. Bij zo’n functionele mapping 
worden de elektroden die op de hersenen liggen 
even niet gebruikt om te meten maar wel om te 
stimuleren. Er worden kleine stroompjes gestuurd 
naar het hersenweefsel en in het geval het hersen
weefsel op die plaats een welbepaalde functie heeft 
(bv de beweging van de linker duim) dan zal de sti
mulatie de functie veroorzaken (bv bewegen van de 
linker duim). Dit is pijnloos en veroorzaakt geen 
schade aan het hersenweefsel. 

Mogelijke behandelingen

Epilepsie-chirurgie
Wanneer eindelijk alle noodzakelijke onderzoeken 
zijn gebeurd, kan er een beslissing genomen worden 
of de patiënt een geschikte kandidaat is voor epi
lepsiechirugie. Hiervoor dient er op basis van de 
verschillende onderzoeken duidelijk naar voor zijn 
gekomen waar de zone in de hersenen verantwoor
delijk voor de aanvallen gelokaliseerd is en dat deze 
zone met beperkt risico op functieverlies kan verwij
derd worden. Epilepsiechirurgie biedt voor patiënten 
de grootste kans op aanvalsvrijheid maar is uiteraard 
niet 100%. Afhankelijk van de situatie ligt de kans 
op aanvalsvrijheid tussen de 50 en de 90%.

Voor de helft van de patiënten is het echter niet 
mogelijk om een operatie uit te voeren. Dit kan ver
schillende redenen hebben, soms is het zo dat er in 
de hersenen verschillende zones gevonden zijn die 
verantwoordelijk zijn voor de epilepsie (= multifocale 
epilepsie), soms is het zo dat de zone niet kan ge
vonden worden met de huidige technieken en soms 
is het niet mogelijk een operatie uit te voeren zonder 
functies te verstoren. Voor deze patiënten wordt er 
gezocht naar alternatieven om de aanvalsfrequentie 
toch zo veel mogelijk te verminderen en op dit moment 
is neurostimulatie het enige alternatief.
Er kan gekozen worden voor nervus vagus stimulatie 
(NVS) of diepe hersenstimulatie (DHS).

Nervus vagus stimulatie (NVS)
Nervus vagus stimulatie (NVS) is een aanvaarde 
behandeling voor refractaire epilepsie waarbij een 
kleine elektrode rond een zenuw in de hals (de linker 
nervus vagus) wordt gewonden. De elektrode is 
verbonden met een batterij die onder het sleutelbeen 
wordt geïmplanteerd. De zenuw in de hals wordt niet 
de hele tijd gestimuleerd maar intermittent, dit wil 
zeggen meestal gedurende 30 seconden om de 5 
of 10 minuten. Op dat moment kan de patiënt een 
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Hoe werken anti-epileptica?
Antiepileptica zijn geneesmiddelen tegen epilepsie. 
Ze worden gebruikt om een epileptische aanval te 
onderdrukken, maar ook om te voorkomen dat er een 
aanval optreedt. AE genezen epilepsie niet en nemen 
niet de oorzaak van de aanvallen weg. Met uitzonde
ring van noodmedicatie, stoppen de meeste AE een 
aanval niet eens als deze eenmaal is begonnen.
Antiepileptica zorgen ervoor dat de hersencellen 
minder gevoelig worden voor aanvallen door de over
matige elektrische activiteit (of prikkelbaarheid) van 
de neuronen die normaal een aanval veroorzaken te 
veranderen en te verminderen. Ze voorkomen dat er 
kortsluiting, en dus een aanval, ontstaat. 
AE werken op complexe manieren en de verschillen
de middelen werken op verschillende manieren en 
hebben verschillende effecten op de hersenen. Hoe 
sommige AE precies werken, is nog steeds niet 
helemaal duidelijk.
Wel is bekend dat onder meer de volgende processen 
een belangrijke rol spelen:
. Sommige AE beïnvloeden het transport van prik

kels in bepaalde kanalen in de hersenen. Het 
gaat dan om specifieke kanalen in de hersenen 
die betrokken zijn bij de overdracht van prikkels, 
zoals natriumkanalen of verschillende typen 
calciumkanalen. Invloed op deze kanalen zorgt 
ervoor dat de prikkels niet ontsporen, ze kunnen 
niet overgaan in een ‘kortsluiting’. 

. Andere AE beïnvloeden bepaalde boodschappers 
in de hersenen. Zo versterken ze de neurotrans
mitter GABA (gammaaminoboterzuur). Dit stofje 
heeft een remmende functie: het voorkomt over
matige impulsen.

Veel middelen werken waarschijnlijk op meerdere 
processen in de hersenen.
Wetenschappers proberen voortdurend nieuwe manie
ren te vinden waarop medicijnen aanvallen kunnen 
stoppen of beheersen. Sommige van de nieuwere 
middelen werken op een andere manier dan de oudere. 

Wat is het doel van een behandeling met AE?
Het doel van de behandeling met AE moet zijn: ‘Geen 
aanvallen en geen bijwerkingen’. In werkelijkheid is 
het echter voor veel mensen moeilijk om de aanval
len volledig onder controle te krijgen.
Sommige mensen hebben te veel last van de bijwer
kingen van medicatie, bij anderen wegen de bijwer
kingen niet op tegen de voordelen van het niet 
hebben van aanvallen.
Soms kunnen AE wel helpen om minder aanvallen 
te hebben, maar maken ze iemand niet aanvalsvrij. 
Of dit 'goed genoeg' is, hangt af van bijvoorbeeld 
de soort aanvallen, andere neurologische problemen, 
de manier waarop de persoon op het geneesmiddel 
reageert of last heeft van bijwerkingen. Als het eer
ste AE iéts helpt, maar niet genoeg, wordt meestal 
een tweede toegevoegd. Sommige mensen hebben 
mogelijk twee of meer medicijnen nodig om de aan
vallen zo goed mogelijk onder controle te krijgen.

Hoe goéd werken AE?
Bij ongeveer 7 op de 10 mensen kunnen antiepilep
tica de aanvallen onder controle houden. De reactie 
van een persoon op de medicatie kan echter variëren.
Onderzoek heeft aangetoond dat slechts 47% van 
de mensen met epilepsie aanvalsvrij werd met een 
eerste AE. Als er een tweede werd geprobeerd, werd 
nog eens 14% aanvalsvrij. Wanneer meer dan twee 
AE werden geprobeerd, nam de respons op medica
tie aanzienlijk af.
Deze studie, samen met ander onderzoek, benadrukt 
de noodzaak voor mensen om hulp te zoeken voor 
hun vroege aanvallen. Als de medicatie niet werkt, 
is het belangrijk om een   arts te raadplegen die ge
specialiseerd is in epilepsie.
De specialist zal streven naar een middel dat het 
meest kans op aanvalsvrijheid geeft met zo min 
mogelijk bijwerkingen. Het type aanval bepaalt mee 
welk middel wordt voorgeschreven. Bij sommige 
soorten aanvallen is duidelijk dat een bepaald mid
del bij een groot aantal mensen goed werkt. Som
mige middelen slaan bijvoorbeeld vaak goed aan bij 
absences, terwijl andere bij complexpartiële aan
vallen meestal goed werken. Er zijn veel verschillen
de medicijnen voor aanvallen en veel hiervan kunnen 
helpen wanneer ze voor het juiste type aanvallen, in 
de juiste dosis en aan de juiste persoon worden 
gegeven.

BRONNEN:
Epilepsie Magazine maart 2014 (Ned.) – Antiepileptica: hoe werken ze
Epilepsy Foundation (US)  How Seizure Medicines Work (review 2013)
Epilepsy Society (UK)  How antiepileptic drugs work (review 2020)

Hoe werken antiepileptica (AE)?

ARTIKEL 
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Geneesmiddelen behandelen 
infectieziekten, ze voorkomen problemen 
veroorzaakt door chronische ziekten en 
ze verlichten pijn. Maar geneesmiddelen 
kunnen ook schadelijke reacties 
veroorzaken als ze niet correct worden 
gebruikt. Fouten kunnen optreden in het 
ziekenhuis, bij je zorgverlener, bij de 
apotheker of bij jou thuis. 

Je kan helpen fouten te voorkomen:
. door je medicijnen te kennen.
Wanneer je een voorschrift krijgt, vraag dan de naam 
van het geneesmiddel en controleer of de apotheek 
jou het juiste medicijn heeft gegeven. Zorg ervoor 
dat je begrijpt hoe vaak je het geneesmiddel moet 
innemen en hoe lang je het moet innemen.

. door een lijst bij te houden van alle geneesmid-
delen:
 › Noteer alle geneesmiddelen die je gebruikt, 

inclusief de namen van de geneesmiddelen, 
hoeveel je inneemt en wanneer je ze inneemt. 
Zorg ervoor dat je alle geneesmiddelen, vita
mines, supplementen en kruiden die je in
neemt, opneemt in de lijst. 

 › Vermeld de geneesmiddelen waar je allergisch 
voor bent of die jou in het verleden problemen 
hebben bezorgt.

 › Neem deze lijst elke keer mee als je een zorg
verlener ziet.

. door de etiketten op de geneesmiddelen te lezen 
en de aanwijzingen op te volgen:

Vertrouw niet alleen op je geheugen – lees elke keer 
het medicatielabel. Indien je niet meer weet hoe veel 
en hoe vaak je het geneesmiddel moet nemen, bel 
je arts op. Wees vooral voorzichtig bij het geven van 
medicijnen aan kinderen. 

. door vragen te stellen:
Als je de antwoorden op deze vragen niet weet, vraag 
ze dan aan jouw arts of apotheker.

 › Waarom neem ik dit medicijn?
 › Heeft dit geneesmiddel een generische naam?
 › Is er een bijsluiter met bijkomende informatie?
 › Mag ik dit geneesmiddel nemen indien ik een 

allergie heb? 
 › Wat zijn de meest voorkomende bijwerkingen 

en wat moet ik doen als ik bijwerkingen heb?
 › Wanneer moet ik stoppen met dit geneesmid

del?
 › Kan ik dit geneesmiddel innemen met de 

andere geneesmiddelen en supplementen op 
mijn lijst?

 › Moet ik bepaalde voedingsmiddelen of alcohol 
vermijden tijdens het gebruik van dit genees
middel?

. door in het ziekenhuis: 
 › de dokters en verplegers te vragen om naar 

jouw polsbandje te kijken vooraleer ze jou 
medicatie geven.

 › niet bang te zijn om iets te zeggen wanneer 
je denkt dat je foutieve medicatie krijgt of 
wanneer je je medicatie niet op tijd krijgt. 

 › het zeker te melden wanneer je je niet goed 
voelt na het nemen van jouw medicatie. 

Het opvolgen van al deze tips, kunnen jou zeker 
helpen om fouten tot een minimum te reduceren. 

BRON: Dit artikel werd vertaald uit het Engels: Medication Errors –  
MedlinePlus – Medline Weekly Digest Bulletin – 23/06/2021

Vermijd medicatiefouten!

TER INFO 

afbeelding WHO-campagne voor ‘veilige medicatie’ (2017)
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Structurele epilepsie
Men spreekt van structurele epilepsie als er een 
duidelijke abnormale structurele oorzaak in de her
senen aanwezig is, waarvan bekend is dat deze het 
risico op aanvallen aanzienlijk verhoogt. De meeste 
van deze oorzaken zijn te zien met een MRIscan van 
de hersenen.
Bij’ structurele’ epilepsie zijn de oorzaken te vinden 
in aanlegstoornissen of in verworven afwijkingen:
. Aanlegstoornissen van de hersenschors ontstaan 

tijdens de zwangerschap en zijn een belangrijke 
oorzaak van epilepsie. Sommige aangeboren 
structurele oorzaken kunnen ook een genetische 
component hebben. In sommige gevallen van 
aangeboren structurele oorzaken beginnen de 
aanvallen al heel vroeg in het leven. In andere 
gevallen beginnen ze vele jaren na de geboorte, 
vaak in de latere kindertijd of zelfs in de vroege 
volwassenheid.

. Verworven afwijkingen zijn het gevolg van een 
proces of letsel dat optreedt bij iemand met een 
voorheen normale hersenstructuur. Ze ontstaan 
door bijvoorbeeld een virus, hersenongeval, be
roerte of zuurstoftekort bij de geboorte, en kunnen 
er toe leiden dat de hersenen vatbaarder zijn voor 
epileptische aanvallen.

Wat is een Hypothalamisch hamartoom (HH)?
Een hamartoma is een goedaardige (nietkankerach
tige) groei die bestaat uit een abnormaal mengsel 
van cellen en weefsels. Een hypothalamisch hamar-
toom is een zeldzame aandoening waarbij een goed
aardige tumorachtige massa groeit in de buurt van 
de hypothalamus. De hypothalamus bevindt zich aan 
de basis van de hersenen en reguleert veel van de 
‘automatische’ functies van de hersenen, waaronder 
honger, dorst, temperatuur, passie, en is ook betrok
ken bij de hormoonhuishouding.
Hoewel hypothalamische hamartomen niet groeien 
of zich verspreiden naar andere delen van de herse
nen of het lichaam, kunnen ze soms druk uitoefenen 
op de hersenen, wat kan leiden tot gezondheidspro
blemen zoals epilepsieaanvallen, vroege puberteit 
en cognitieve stoornissen.
Een hypothalamisch hamartoom kan vele soorten 
aanvallen en andere symptomen veroorzaken. De 
symptomen kunnen van persoon tot persoon ver
schillen.
Veel mensen hebben een combinatie van de volgen
de problemen:

. Gelastische of dacristische aanvallen (focale 
aanvallen met lachen of huilen)

. Andere soorten aanvallen, zoals absences, ato
nische, tonische of tonischclonische

. Cognitieve problemen, zoals veranderingen in 
denken, geheugen, aandacht

. Andere soorten veranderingen in stemming of 
gedrag

. Vroege puberteit (vroegtijdige puberteit vóór de 
leeftijd van 8 jaar bij meisjes of 9 jaar bij jongens)

Hoewel het exacte aantal mensen met hypothalami
sche hamartomen niet bekend is, komt HH naar 
schatting voor bij 1 op de 200.000 kinderen en 
tieners wereldwijd. Omdat HH moeilijk te detecteren 
is, suggereert men dat er ongeveer 30.000 in de 
wereld met HH leven. (Volgens andere studies komen 
deze laesies bij ongeveer 1 per 50.000 tot 100.000 
mensen voor).

Behandeling
Vroege herkenning en behandeling bij deze aandoe
ning is belangrijk voor de controle van de aanvallen 
én om verdere cognitieve achteruitgang te voorkomen.
Aanvallen bij mensen met HH reageren vaak niet 
goed op medicatie, maar nieuwere chirurgische 
opties hebben het afgelopen decennium veel mensen 
geholpen. Bij een operatie kan de neurochirurg het 
hamartoma loskoppelen van de hypothalamus met 
behulp van een minimale invasieve techniek die 
bekend staat als laserablatie. Andere alternatieven 
zijn het verwijderen of verkleinen van het hamartoma.
Wanneer bij het kind de aanvallen gepaard gaan met 
problemen in de cognitieve, motorische, gedrags of 
sociale ontwikkeling, kan therapie nodig zijn om het 
te helpen deze tekortkomingen aan te pakken.

In de rubriek ‘Getuigenis’ op de volgende pagina’s staat 
het verhaal van Xanne die laserchirurgie onderging ter 
behandeling van een hypothalamisch hamartoom.

BRONNEN EN MEER INFO:
Children’s Hospital of Philadelphia (US)  https://www.chop.edu/conditi

onsdiseases/hypothalamichamartoma
Epilepsy Foundation (US) – www.epilepsie.com: Epilepsy due to specific 

causes – structural causes
UMC Utrecht – Structurele epilepsie  https://www.umcutrecht.nl/nl/

ziekenhuis/ziekte/structureleepilepsie
Pediatric Neurology – abstract: Management of Epilepsy due to Hypotha

lamic Hamartomas (July 2017)

Hypothalamisch Hamartoom,  
een structurele oorzaak van epilepsie

ARTIKEL 
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Eind juni onderging de 13-jarige Xanne van Ham uit Terneuzen met succes een 
complexe hersenoperatie in Londen. Na een doorverwijzing van neuroloog dr. Louis 
Wagner van het Academisch Centrum voor Epilepsie Kempenhaeghe in Heeze werd bij 
Xanne een hamartoom uitgeschakeld. Voorheen kon deze operatie nog niet in Europa 
worden toegepast en werden kinderen verwezen naar Houston, Texas. Inmiddels heeft 
de behandeling de CE-markering gekregen, en worden de operaties ook in Londen 
uitgevoerd. Xanne was de eerste Nederlandse patiënt die hier is geopereerd.

Zeldzame aandoening
Een hypothalamisch hamartoom is een zeld-
zame aandoening; in totaal zijn er in Neder-
land enkele honderden gevallen bekend. Zo’n 
hamartoom is een goedaardige, tumorachtige 
massa die diep in de hersenen groeit en ver-
schillende soorten epileptische aanvallen kan 
veroorzaken. In het geval van Xanne waren dit 
onverklaarbare lachbuien en afwezigheden, 
maar er kunnen zich ook andere verschijnse-
len voordoen, zoals agressie, huilbuien en 
spastische aanvallen. Bij de operatie gaat er 
een holle naald via een gaatje in de schedel 
naar het hamartoom, die vervolgens met een 
laser wordt weggebrand.

Centrale rol Kempenhaeghe
Vanuit zijn expertise is dr. Wagner de landelij-
ke contactpersoon voor mensen met een 
hypothalamisch hamartoom. Vanuit heel 
Nederland worden patiënten naar Kempen-
haeghe doorverwezen om in aanmerking te 
komen voor een laserbehandeling. Inmiddels 
heeft dr. Wagner al twaalf patiënten vanuit 
Kempenhaeghe naar Houston gestuurd, waar 
zij met succes zijn behandeld. Een van hen is 
de nu 22-jarige Matthijs. Zijn verhaal te lezen 
op de website van Kempenhaeghe.

Internationale samenwerking
“De samenwerking tussen de betrokken epi-
lepsiecentra en academische centra is ongelo-
felijk goed”, verklaart dr. Wagner. “Het is fijn 
dat we als Kempenhaeghe ons netwerk steeds 
verder kunnen intensiveren en internationali-
seren.” Hij verwacht dat dergelijke laseropera-
ties binnen enkele jaren ook in Nederland 
zullen worden uitgevoerd. Alhoewel de kosten 
voor de laserapparatuur en de elektrodes hoog 
zijn, kunnen ook andere groepen patiënten 
worden geopereerd, waarmee de investering 
toch rendabel wordt. “Er zijn plannen voor een 
pilot in het UMC Utrecht waar onze patiënten 

– eerst onder leiding van een buitenlandse 
arts – behandeld kunnen worden.”

Xanne: “Alleen nog maar giechelen”
En Xanne? “Haar onbedwingbare lachbuien 
zijn een stuk minder geworden. “Nu giechel ik 
af en toe, maar dat zal op termijn ook minder 
worden.”

Met toestemming overgenomen - afdeling 
Marketing & Communicatie van Kempenhaeg-
he – Academisch Centrum voor Epileptologie 
en Epilepsie-expertisecentrum te Heeze (NL)

GETUIGENIS

Eerste Nederlandse patiënt in  
Londen behandeld voor hamartoom
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Als moeder van een dochtertje met epilepsie onder
vindt Elke aan den lijve hoe moeilijk het is om een 
goed kinderboek te vinden die dit thema speels en 
hapbaar belicht.
Dit prentenboek is er voor mensen die rechtstreeks 
met epilepsie in aanraking komen (patiënten, hun 
gezin en familie, school, vrienden ...), maar helpt ook 
een breder publiek meer vertrouwd te maken met 
de aandoening en zijn impact.

Samen met haar zus Elfi ging Elke de uitdaging aan. 
Ze kregen hierbij de enthousiaste steun van de Epi-
lepsie Liga en diens peter Jens Dendoncker, vzw 
Steunpunt Kinderepilepsie, en vzw Steunfonds 
Metabole Ziekten. 

OPROEP

Crowdfunding ‘Het geheim van Rups’
Met jullie hulp kan dit prentenboek in oktober naar de drukker!

“Een complexe aandoening zoals epilepsie op een 
bevattelijke manier uitleggen is geen sinecure. 
Woorden vinden die de impact van de chronische 
aandoening weergeven is moeilijk. Niet in het minst 
bij kinderen. ‘Rups’ beschrijft in kindertaal en op 
een bijzonder lieflijke manier wat het betekent om 
aan epilepsie te lijden. Het boekje vormt een echte 
aanwinst voor ouders, grootouders en allen die de 
aandoening op een positieve manier onder de 
aandacht willen brengen.”
– Stefanie, voorzitter van vzw Steunpunt Kinderepi
lepsie en mama van Lenie (15 jaar) die aan medica
tieresistente epilepsie lijdt.

“Ik heb vandaag het boekje voorgelezen aan mijn 
dochter van vijf. Wat een succes! Ze was enorm 
geïnteresseerd in het verhaal en heel geboeid. Erna 
kon ze goed uitleggen wat de beefjes waren, en kon 
ze zelfs het woord epilepsie juist zeggen ☺.  
Als juf vond ik het heel goed opgebouwd, met korte, 
duidelijke zinnen. Om nog maar te zwijgen van de 
prachtige tekeningen! Ik denk dat het voor veel 
kinderen met epilepsie, hun families en vriendjes 
echt heel herkenbaar zal zijn. Een ideaal boekje om 
ook in de klas te gebruiken.” 
– Annelies, leerkracht Buitengewoon Basisonderwijs 
en mama van drie kinderen.

Een verhaal over epilepsie, maar vooral over vriendschap en hoe bijzonder het is om je grootste 
geheim te kunnen delen met je beste vriend.

Wil je meer weten over dit project, een prentenboek bestellen of dit project steunen 
met een vrije bijdrage? Neem dan zeker een kijkje op www.hetgeheimvanrups.be.
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Met dank aan 

ALGIST BRUGGEMAN NV
Langerbruggekaai 37

9000 Gent
Tel. 09 257 08 08

voor de jarenlange steun aan vzw IKAROS, 
contactgroep Epilepsie OostVlaanderen

Met dank voor de steun
aan vzw IKAROS 



Agenda 2021
Alle activiteiten kan u terugvinden op de website van de Epilepsie Liga.

Activiteiten 2021

Voor zover de corona-maatregelen het toelaten, en mits de nodige veiligheidsmaatregelen, zullen er 
opnieuw live-activiteiten worden georganiseerd.

vzw IKAROS (Oost-Vlaanderen)
. zaterdag 13/11: praatnamiddag te Gent

EPICENTRUM vzw (Limburg)
. Maandelijkse gespreksavonden: 20/09, 18/10, 22/11, 13/12

URANUS (West-Vlaanderen)
. zaterdag 23/10: ontmoetingsnamiddag


