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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 Antwerpen - Klimop vzw
Belgiëlei 147A, 2018 ANTWERPEN
Tel: 03 256 91 20 
Mail: klimop.epilepsie@gmail.com
BE32 4082 0575 0102

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 Vlaams-Brabant - De Maretak
Kapucijnenvoer 16, 3000 LEUVEN
Mail: de_maretak@hotmail.be
Tel: 016 32 97 01
facebook.com/demaretakepilepsie
BE21 7343 0146 5703

Afdeling West-Vlaanderen
Groep Ouders, Langestraat 113, 8000 BRUGGE
Tel: 050 34 24 24 Mail: westvlaanderen@epilepsieliga.be
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 één jaar / € 90 voor twee jaar 

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
We kunnen er niet naast kijken: covid19 heeft ons nog altijd in zijn greep! Vandaar dat in 
deze uitgave ook extra aandacht gaat naar de impact die het virus heeft op het leven van 
mensen met epilepsie. De UA deed een breed onderzoek naar het effect van de pandemie 
op het psychologisch welzijn van mensen met epilepsie. 

We hebben wellicht ook allemaal specifieke vragen over ‘hoe het nu zit met de covid19 
vaccins als je epilepsie hebt?’. We proberen in deze uitgave hier een zo goed mogelijk 
antwoord op te geven.

Een lichtpuntje – een paars lichtpuntje – in deze ietwat sombere periode is de geslaagde 
campagne ‘Let’s shine a light for epilepsy!’ voor de Internationale Epilepsiedag op 8 fe
bruari. Onder impuls van de Epilepsie Liga zorgden meer dan 40 gemeenten en steden 
voor een paars verlicht gebouw of monument als steun aan deze campagne! Dank aan 
iedereen die hieraan meewerkte! In deze Epikrant vinden jullie een impressie van die dag.

Wanneer je al jaren geen aanvallen meer hebt, maar nog altijd medicatie neemt, is het 
dan veilig om die medicatie af te bouwen? De meningen van wetenschappers, artsen, 
en onderzoekers hierover zijn verdeeld. Sommigen zijn overtuigd dat iedereen met 
epilepsie levenslang medicatie zal moeten nemen. Anderen stellen dat levenslang 
medicatie nemen niet voor alle vormen van epilepsie nodig is. Er is al wat onderzoek 
hieromtrent gebeurd, maar in de meeste gevallen is het de persoon met epilepsie die 
zelf de keuze maakt. Het artikel ‘Kan aanvalsvrij ook medicatievrij betekenen?’ geeft 
meer duidelijkheid.

Wat moet ik doen als iemand een aanval heeft? Eerste hulp bij aanvallen – EHBA – kan 
cruciaal zijn als je getuige bent van een aanval bij iemand. We proberen de belangrijkste 
punten nog eens op een rijtje te zetten en hopen bij iedereen die nog twijfelt over ‘hoe en 
wat’, of die even een opfrissing nodig heeft, hiermee van duidelijke en correcte informatie 
te voorzien.

En, doet het mooie lenteweer van de afgelopen periode jullie ook al dromen van een 
reisje naar het buitenland? Op de laatste pagina van deze uitgave vinden jullie informatie 
over een handig hulpmiddel – het IBE Traveller’s handbook – voor mensen met epilepsie 
op reis.

Redactiecomité: 

Rosanne Dorme

Karel Blomme

Lieven van Kerkhove

Lies Coudenys
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Toen de eerste COVID-19-golf uitbrak in maart 2020 onderzocht de Universiteit Antwerpen  
dmv vragenlijsten het effect van deze uitbraak op het psychologisch welzijn bij personen met 
epilepsie 1. Hieruit bleek dat bijna de helft van de personen met epilepsie te kampen had  
met angst en/of depressie. Om de langere termijneffecten van deze COVID-19 pandemie op  
het leven en psychologisch welzijn bij personen met epilepsie te kunnen evalueren, besloot 
diezelfde onderzoeksgroep een tweede online vragenlijst af te nemen. 407 antwoorden van 
personen met epilepsie of hun verzorgers werden verzameld. Hiervan kwamen 245 personen 
uit Europa (119 uit België), 157 uit Zuid-Amerika, en 5 uit Canada. 

We weten al geruime tijd dat de prevalentie van angst of depressie 2 tot 3 keer hoger ligt bij 
personen met epilepsie in vergelijking met personen zonder epilepsie. Maar wat is de invloed 
van COVID-19 op deze mogelijke pyschologische problemen? In welke mate heeft de COVID-19 
pandemie en de bijkomende veiligheidsmaatregelen invloed op het dagdagelijkse leven van 
personen met epilepsie, maar ook op aanvalscontrole en beschikbaarheid van medicatie?  
En, hoe staan personen met epilepsie tegenover consultaties via telefoon of video?

Meer angst en depressie

Er werd naar angst en depressie gescreend op basis 
van gevalideerde vragenlijsten. Bijna drie vierde van 
de ondervraagden scoorde positief voor angst en 
bijna 40% voor depressie, wat 2 tot 3maal hoger is 
dan wat ten tijde van de COVID19 pandemie gezien 
wordt in de algemene populatie. Personen met een 
depressie hadden daarenboven een hoger risico op 
een angststoornis en omgekeerd. Studies uit 
WestChina, de Verenigde Staten, Spanje en Italië 
rapporteerden gelijkaardige bevindingen. Ook zij 
toonden significant meer depressieve en/of angst
symptomen aan bij personen met epilepsie ten op
zichte van de controlepopulatie tijdens de COVID19 
pandemie 25. 

Naarmate de COVID19 pandemie langer aansleept, 
blijkt er géén toename in het aantal personen met 
depressie of angst. Op basis van de vragenlijsten 
bleek wel dat personen met epilepsie gemiddeld 
hogere punten voor angst en depressie scoren in 
het derde trimester van de pandemie, wat suggereert 
dat tijdens de pandemie de ernst van de psycholo
gische problemen toeneemt. Een Nederlandse 
studie toonde hierbij ook aan dat vooral bij personen 
zonder voorafbestaande mentale problemen een 
enorme toename van deze problemen werd gezien 
ten tijde van de COVID19 pandemie 6.

Het financieel aspect

Op financieel gebied lijken personen die vóór de start 
van de pandemie al een lager inkomen hadden, 
gevoeliger voor verdere inkomensdaling en mentale 
gezondheidsproblemen. Zo zagen we in ZuidAmeri
ka beduidend meer inkomstverlies sinds de opkomst 
van COVID19 (26.1%) dan in Europa (13.5%). Over 
de hele groep bleek meer dan één derde financiële 
moeilijkheden te hebben, en 13.3% had niet voldoen
de middelen om antiepileptica te kunnen betalen. 

Invloed op de aanvallen

In totaal rapporteerden 30% van de personen met 
epilepsie een stijging in aanvalsfrequentie ten op
zichte van de situatie vóór de COVID19 pandemie. 
Andere studies, die voornamelijk werden uitgevoerd 
vroeg in de pandemie, tonen gelijkaardige bevindin
gen waarbij een verhoogde aanvalsfrequentie werd 
gezien in 8.6% tot 35% van de gevallen. Deze stijging 
werd geassocieerd met stress, stemmingsstoornis
sen en slaapstoornissen 3, 4, 79. 

Beschikbaarheid van de anti-epileptica

Bijna één derde had moeilijkheden om antiepileptica 
te bekomen, waarbij de overgrote meerderheid dit 
toeschreef aan de onbeschikbaarhied van de medi
catie. Tevens werden mobiliteitsrestricties of een 

Impact van COVID19 op het psychologisch 
welzijn en het leven bij personen met epilepsie
Resultaat van een studie/bevraging van de UAntwerpen – Prof. Sarah Van Weckhuyzen
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inkomensdaling ten gevolge van COVID19 aangehaald 
als oorzaken. Bijna 60% van de personen die aanga
ven dat bepaalde antiepileptica onbeschikbaar waren, 
gaf aan dat deze tekorten er nog niet waren vóór de 
uitbraak van COVID19. De pandemie lijkt dus voor 
extra moeilijkheden te zorgen in de reeds bestaande 
bevoorradingsproblemen van bepaalde antiepilepti
ca. De onbeschikbaarheid van medicatie was opvallend 
vaker een probleem in ZuidAmerikaanse landen 
(45.2%) dan in Europese (18.0%). Volgens één vierde 
van de personen, die aangaven moeilijkheden te 
hebben bij het verkrijgen van antiepileptica, leidden 
deze moeilijkheden tot een stijging van de aanvals
frequentie. We weten inderdaaad dat het plots stop
pen van medicatie tegen epilepsie tot een doorbraak 
van aanvallen kan leiden. Deze resultaten deden de 
onderzoekers besluiten dat beleidsmakers meer 
dienen in te zetten in het verzekeren van de continuë 
beschikbaarheid van medicatie. Ook zouden farma
ceutische bedrijven, indien een tekort dreigt, dit tijdig 
moeten melden, zodat gezondheidsmedewerkers of 
organisaties voor personen met epilepsie adequate 
informatie en een valide alternatief kunnen voorzien.

Toegankelijkheid van  
de gezondheidszorg

De COVID19 pandemie zorgde er ook voor dat de 
gezondheidszorg zich diende te reorganiseren. Bijna 
de helft van de personen met epilepsie gaf aan te
rughoudend te zijn voor het zoeken van medische 
zorgen, en meer dan 60% achtte het ziekenhuis geen 
veilige omgeving. De belangrijkste reden hiervoor 
was angst om geïnfecteerd te worden met het co
ronavirus. Andere personen met epilepsie waren dan 
weer van mening dat de gezondheidszorg dezer tijden 
minder toegankelijk was, of dat de gezondheidsme
dewerkers het momenteel te druk hadden met CO
VID19. Het dient te worden benadrukt dat er vol
doende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen in de 
ziekenhuizen om een veilig ziekenhuisbezoek te ga
randeren. Bij dringende problemen mag urgente zorg 
niet uitgesteld worden. Voor sommige gezondheids
problemen, waaronder een status epilepticus, kan 
een vertraagde aankomst in het ziekenhuis zeer 
ernstige gevolgen hebben. 

Bijna 30% van de personen met epilepsie was van 
mening dat het hebben van epilepsie gepaard gaat 
met een hoger risico om geïnfecteerd te geraken 
met COVID19. De personen die dit idee hadden, 
vertoonden ook meer symptomen voor angst en 
depressie. Dit toont aan dat er nood is aan een 
duidelijkere communicatie door gezondheidsmede
werkers en organisaties voor personen met epilepsie 
dat epilepsie op zichzelf níet gepaard gaat met een 
hoger riscio om COVID19 te krijgen, en dat, eens 
toch besmet, personen met epilepsie géén ernstiger 
ziekteverloop doormaken of meer aanvallen hebben. 

Tot slot bevroegen de onderzoekers nog wat de impact 
van COVID19 was op de manier waarop zorg voor 
personen met epilepsie werd aangeboden. Door de 
reorganisatie van de gezondheidszorg vonden er ook 
heel wat consultaties via de telefoon of video plaats. 
Driekwart van de mensen die hiervan gebruik maak
ten was tevreden met zulk consult op afstand. Te
leconsultaties vormen dus een valide alternatief om 
opvolging te garanderen voor personen met epilepsie. 

1 Van Hees S, Siewe Fodjo JN, Wijtvliet V, Van den Bergh R, Faria de Moura 
Villela E, da Silva CF, Weckhuysen S, Colebunders R. Access to healthcare 
and prevalence of anxiety and depression in persons with epilepsy during 
the COVID19 pandemic: A multicountry online survey. Epilepsy Behav 
2020;112: 107350.

2 Hao X, Zhou D, Li Z, Zeng G, Hao N, Li E, Li W, Deng A, Lin M, Yan B. 
Severe psychological distress among patients with epilepsy during the 
COVID19 outbreak in southwest China. Epilepsia 2020;61: 11661173.

3 Fonseca E, Quintana M, Lallana S, Luis Restrepo J, Abraira L, Santamarina 
E, SeijoRaposo I, Toledo M. Epilepsy in time of COVID19: A surveybased 
study. Acta Neurol Scand 2020.

4 Assenza G, Lanzone J, Brigo F, Coppola A, Di Gennaro G, Di Lazzaro V, 
Ricci L, Romigi A, Tombini M, Mecarelli O. Epilepsy Care in the Time of 
COVID19 Pandemic in Italy: Risk Factors for Seizure Worsening. Front 
Neurol 2020;11: 737.

5 Miller WR, Von Gaudecker J, Tanner A, Buelow JM. Epilepsy selfmanage
ment during a pandemic: Experiences of people with epilepsy. Epilepsy 
Behav 2020;111: 107238.

6 Pan KY, Kok AAL, Eikelenboom M, Horsfall M, Jörg F, Luteijn RA, Rheber
gen D, Oppen PV, Giltay EJ, Penninx B. The mental health impact of the 
COVID19 pandemic on people with and without depressive, anxiety, or 
obsessivecompulsive disorders: a longitudinal study of three Dutch 
casecontrol cohorts. Lancet Psychiatry 2020.

7 Huang S, Wu C, Jia Y, Li G, Zhu Z, Lu K, Yang Y, Wang F, Zhu S. COVID19 
outbreak: The impact of stress on seizures in patients with epilepsy. 
Epilepsia 2020.

8 SanchezLarsen A, GonzalezVillar E, DíazMaroto I, LayosRomero A, 
MartínezMartín Á, AlcahutRodriguez C, GrandeMartin A, SopelanaGaray 
D. Influence of the COVID19 outbreak in people with epilepsy: Analysis of 
a Spanish population (EPICOVID registry). Epilepsy Behav 2020;112: 
107396.

9 Conde Blanco E, Manzanares I, Centeno M, Khawaja M, Betrán O, Donaire 
A, Carreño M. Epilepsy and lockdown: A survey of patients normally 
attending a Spanish center. Acta Neurol Scand 2020.
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FAQs – vragen en antwoorden
Epilepsie en de coronavaccins: een antwoord op de meest gestelde vragen

INFORMATIEF

De vaccins tegen Covid-19 worden stelselmatig goedgekeurd door het Europese Geneesmiddelen-
agentschap (EGA of EMA). Een aantal van deze vaccins zijn bovendien al beschikbaar en worden 
ingezet in de strijd tegen het coronavirus Covid-19. Binnenkort krijg ook jij een uitnodiging om je te 
laten vaccineren. Hoog tijd voor een antwoord op de meest gestelde vragen.

Wat is een vaccin en hoe werkt het? 

Algemeen is het zo dat via een vaccin minuscule, 
niet actieve onderdeeltjes van bacteriën of virussen 
in ons lichaam worden gebracht. Die onderdeeltjes 
kunnen ons niet ziek maken, maar zorgen er wel voor 
dat ons lichaam reageert door antistoffen te maken. 
Vaccinatie is dus voor het lichaam een soort eerste 
kennismaking met een bacterie of een virus. Het 
lichaam leert hoe correct erop te reageren zodat die 
bacteriën of dat virus je niet meer ziek kunnen maken 
wanneer je er later mee in contact komt.
De verschillende Covid19 vaccins werken allemaal 
op een iets andere manier maar allemaal bevatten 
ze stukjes informatie die onze weerstand leert te 
vechten tegen het coronavirus. Meer info over de 
werking van vaccins en over de verschillende metho
den vind je op https://www.laatjevaccineren.be/
hoewerkthetcoronavaccin

Wat doen deze vaccins? 

De belangrijkste vraag én voorwaarde voor vaccins 
is de effectiviteit. Het antwoord hierop is dan ook 
duidelijk door de vele studies: de huidige vaccins 
doen het risico op het krijgen van corona tot 90% 
dalen (afhankelijk van vaccin) en zijn dus erg effectief 
in het zorgen dat mensen niet (ernstig) ziek worden 
door het virus. Zo beschermen ze ons tegen ziekte 
veroorzaakt door het coronavirus Covid19. Epilepsie 
speelt hierin geen enkele rol: het hebben van epi
lepsie verhoogt niet het risico op besmetting, en 
wanneer je wél besmet wordt, vergroot epilepsie niet 
jouw kans om ernstig ziek te worden.
De volgende vraag over de besmettelijkheid wordt 
nu onderzocht in vele studies die nog lopen. Alles 
wijst erop dat je door het vaccin minder besmettelijk 
bent en zo dus ook anderen beschermt. Maar daar
voor is er (nog) geen absolute zekerheid en moeten 
we er voorlopig nog vanuit gaan dat het kan dat 
mensen die gevaccineerd zijn, tóch nog het virus 
kunnen (over)dragen. Daarom is het nog van groot 
belang om, óók als je al gevaccineerd bent, een 
mondmasker te dragen en afstand te bewaren tot 
er meer duidelijkheid is over de besmettelijkheid. 

Is het coronavaccin wel veilig?

Ja, voor coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen 
als voor andere vaccins en geneesmiddelen. Het 
vaccin moet veilig én betrouwbaar zijn én goed wer
ken. Daar oordeelt het Europees Geneesmiddelen 
Agentschap (EGA) over, samen met het Federaal 
Agentschap voor Geneesmiddelen Gezondheidspro
ducten (FAGG). Ook nadat vaccins zijn goedgekeurd, 
worden ze in de gaten gehouden. Er is een Europees 
bewakingssysteem om de veiligheid van vaccins 
continu in de gaten te houden.

https://www.laatjevaccineren.be/Covid19vaccins/
ontwikkelenentestenvancoronavaccins
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Heeft een vaccin bijwerkingen  
voor mensen met epilepsie? 

Ja, net zoals bij andere vaccins, die al jarenlang op 
grote schaal veilig en met succes toegepast worden, 
kunnen bijwerkingen optreden die mild zijn, zoals 
lichte koorts en (locale) spierpijn. Dit komt omdat je 
natuurlijke weerstand in actie komt. Deze bijwerkin
gen treden op kort na het vaccineren en verdwijnen 
na 1 tot 2 dagen. Ook de coronavaccins zijn al op 
tienduizenden mensen getest én toegepast. Momen
teel wijst niets erop dat het hebben van epilepsie 
ervoor zou zorgen dat je een hoger risico hebt op 
bijwerkingen van een Covid19 vaccin. Zeker is wel 
dat, ook voor mensen met epilepsie, de gevaren van 
een Covid19 infectie veel ernstiger zijn dan de bij
werkingen van een Covid19 vaccin. Krijg je kort na 
het toedienen van een vaccin toch koorts én is koorts 
een uitlokkende factor bij jou, dan kun jij even een 
verhoogde kans hebben op een aanval. Regelmatig 
gedurende 48u na de vaccinatie een koortswerend 
middel (bijvoorbeeld paracetamol) nemen kan die 
kans op aanvallen opnieuw doen dalen. 

Heeft het Covid-19 vaccin  
een wisselwerking met 
epilepsiemedicijnen?

Neen, vaccins werken op een andere manier dan de 
gangbare medicijnen. Daarom zijn alle organisaties 
zoals de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie), Eu
ropees Geneesmiddelen Agentschap en experts het 
erover eens dat het risico bijzonder klein is dat het 
vaccin een wisselwerking heeft met andere medicij
nen, dus ook antiepileptica. Heb je toch bij eerdere 
vaccinaties een ontregeling van de epilepsie ervaren, 
neem dan contact op met jouw neuroloog of huisarts. 

Word ik sneller gevaccineerd  
als risicopatiënt? 

Mensen die kwetsbaar zijn voor Covid19 zijn oude
ren (65+) of personen met aandoeningen aan bij
voorbeeld longen, hart of afweersysteem. Nu werd 
de lijst bekend gemaakt van risicopatiënten (leeftijd 
45  64 jaar) die voorrang krijgen voor vaccinatie. 
Ook chronische zenuwaandoeningen vinden we terug 
in de lijst. 
Toch val je door epilepsie niet automatisch onder de 
‘kwetsbare groep’. Het is de arts (de huisarts, de 
specialist) die oordeelt of het voor jou goed is om 
voorrang te krijgen op het vaccin. De arts baseert 
zich hiervoor op zijn gedetailleerde kennis van jouw 
medische voorgeschiedenis. Wil je weten of jij voor
rang kan krijgen voor de vaccinatie? Bespreek dit 
dan met jouw huisarts. 

https://www.laatjevaccineren.be/veelgesteldevragen

Kan ik mij gewoon laten vaccineren 
tegen Covid-19? 

Ja, van zodra je jouw uitnodiging krijgt, kun je je laten 
vaccineren. Maar we raden wel aan om net vóór je 
gevaccineerd wordt, te laten weten dat je epilepsie 
hebt. Ook andere informatie kan belangrijk zijn voor 
degene die het vaccin zal toedienen:
. allergieën (bv. voor inhoudstoffen van het vaccin), 

zeker indien je bij vroegere vaccinaties (bij bv. 
griepvaccin) reeds een allergische reactie had. 
Als je toch bij de eerste dosis een allergische 
reactie zou hebben, dan mag je de tweede dosis 
niet krijgen.

. De kans op een allergische reactie is zeer klein, 
zeker indien je bij vorige vaccinaties (zoals griep, 
meningokokken, hepatitis, andere reisvaccina
ties,...) geen allergische reactie vertoonde. Dit is 
de reden dat na een vaccinatie iedereen een 
kwartiertje ter plaatse moet blijven onder het 
toezicht van een arts. Een ernstige allergische 
reactie treedt altijd op binnen 15 minuten na 
vaccinatie. Dit is niet anders voor mensen met 
epilepsie. 

. verwittig ook als je op dat moment al koorts of 
een ontsteking hebt

. vermeldt alle medicatie die je neemt, zeker als 
het om medicatie gaat die het immuunsysteem 
onderdrukt, of een antistollingsmiddel

. laat weten of je zwanger bent of een kinderwens 
hebt. 

Uiteraard kan je dit ook vooraf bespreken met je 
huisarts. Zo kan je met een veilig gevoel naar het 
vaccinatiecentrum vertrekken. 

De Epilepsie Liga verwierf al heel veel kennis tot nu 
toe rond het coronavirus. Op basis hiervan kunnen 
we jou zeker aanraden om je te laten vaccineren. 
Uiteraard blijven we alle informatie op de voet volgen. 
Als er nieuwe inzichten komen, zullen wij steeds deze 
informatie delen. 

Heb je ondanks alle info nog vragen of twijfels, be
spreek ze dan met je (huis)arts. Merk je dat je je 
toch nog erg angstig voelt voor die prik en ben je 
bang dat alle spanning rond die vaccinatie bij jou 
aanvallen zal uitlokken? Neem dan contact op met 
jouw provinciaal medewerker van de Epilepsie Liga. 
Hij/zij kijkt graag samen met jou hoe je beter kan 
omgaan met de angst voor de kans op aanvallen ten 
gevolge van deze vaccinatiestress.

Samen kunnen we het virus verslaan! 
www.epilepsieliga.be

bronnen:
https://www.ilae.org/patientcare/Covid19andepilepsy/Covid19vacci
nesandpeoplewithepilepsy
https://www.sein.nl/corona/vragenovervaccinatie/



In een interview met de krant 
het Nieuwsblad (04/02) uit 
prof. Paul Boon, diensthoofd 
neurologie UZ Gent, zijn vrees 
voor een tsunami aan 
neurologische en 
psychiatrische aandoeningen 
na een covid-19 besmetting.

In april 2020 verscheen al een 
artikel van zijn onderzoeksgroep 
aan het UZGent in de Engelse 
literatuur over het feit dat het 
coronavirus wellicht niet alleen 
de longen aantast, maar ook 
voor neurologische complicaties 
kan zorgen. Een Oxfordstudie 
bevestigt ondertussen dit ver
moeden: één op de drie patiën
ten zou binnen de zes maanden 
neurologische of psychiatrische 
problemen ervaren. Daarom de oproep naar artsen 
om na een covidbesmetting bij patiënten hiervoor 
zeer alert te zijn.

“Alhoewel corona een ziekte is die zich in de eerste 
plaats manifesteert in de longen, ontstaat bij som
mige patiënten een sterke ontstekingsreactie: er 
komen massaal zogeheten cytokines vrij”, aldus prof. 
Boon. “Ze richten zich niet alleen tegen het longweef
sel, maar ook tegen stoffen in het centraal zenuw
stelsel, het brein dus.” Dergelijke neurologische 
complicaties doken eerder al op bij andere virale in
fecties, bv. mazelen, maar komen nu niet meer voor 
dank zij inentingen ertegen. 
“Het vreemde is dat veel coronapatiënten zeggen dat 
ze zich nog niet ziek voelen, maar toch niet meer 
ruiken en smaken. Dat kan erop wijzen dat het co
ronavirus via het neusslijmvlies in de hersenen door
dringt, zoals we al gezien hebben bij andere virussen.”
In de ziekenhuizen zag men een toename van het 
aantal beroertes doordat het coronavirus zich ook op 
de bloedvaten richt. Volgens prof. Boon is er dan in 
feite een verminderde doorbloeding van de hersenen, 
en zo ontstaan neurologische symptomen: eenzijdige 
verlammingen, spraakstoornissen, uitval van hersen
functies.

Prof. Boon gaat verder: “Waar we ons – naast die 
beroertes – zorgen over maken: veel mensen krijgen 
Covid19 en een aantal van hen ontwikkelt ernstige 
ontstekingsreacties die mogelijk de hersenen bescha
digen.” Het kan – volgens prof. Boon – bv. gaan om 

patiënten met het GuillainBar
résyndroom, dit is een ontste
king van de lange zenuwbanen 
in de armen en benen, wat ook 
te zien was bij andere virusin
fecties. In gedragssfeer komen 
meer psychotische opstoten 
voor, waarbij mensen het con
tact met de werkelijkheid ver
liezen of ernstige stemmings
stoornissen krijgen.
“Wat het meest voorkomend is, 
zijn de patiënten die na hun 
infectie niet meer de oude zijn. 
Ze zijn minder alert, vergeet
achtiger en klagen over aan
dachts en concentratieproble
men,” aldus prof. Boon.
Men weet niet of dat van voor
bijgaande dan wel van blijvende 
aard is, als een soort van cog

nitieve stoornis. De artsen maken zich vooral zorgen 
om de jonge mensen die besmet raakten met het 
covid19 virus, en die eigenlijk niet heel ziek geworden 
zijn, maar toch last hebben van geheugen en con
centratieproblemen, en heel vaak kampen met lang
durige vermoeidheid. 
Men zou logischerwijze denken dat, hoe zwaarder de 
Covidinfectie was, hoe ernstiger de hersencomplica
ties. Maar dat blijkt niet waar te zijn, en geen enkele 
wetenschappelijke studie kan dat vooralsnog verklaren.

Ook Britse wetenschappers hebben gewaarschuwd 
voor ernstige tot mogelijke dodelijke 
hersenaandoeningen die kunnen voorkomen  
na besmetting met het Covid-19-virus.  
De hersenaandoeningen lijken voor te komen  
bij herstellende of mild getroffen patiënten.

Ze hebben een artikel gepubliceerd in het vakblad 
Brain waarin meer dan 40 Britse Covid19gevallen 
worden beschreven die door het virus een ernstige 
hersenaandoening kregen. Bij sommige patiënten 
was het neurologische probleem hun eerste en enige 
symptoom van de coronabesmetting. De wetenschap
pers zijn bezorgd dat dokters de symptomen van 
hersenaandoeningen bij coronapatiënten niet zullen 
opmerken en roepen op tot alertheid. “We zien dingen 
in de manier waarop Covid19 de hersenen beïnvloedt 
die we nog niet eerder hebben gezien bij andere vi
russen”, zegt Michael Zandi, hoofdauteur van de 
studie, in The Guardian. 
(bron: Metro – 23/02/2021)

Het coronavirus en onze hersenen

IN DE PERS
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Paul Boon
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WIST JE DAT?

… dat het op 28 februari 2021  
Zeldzame Ziekten Dag was?

De Zeldzame Ziekten Dag vindt wereld-
wijd elk jaar plaats op de laatste dag van 

februari met duizenden evenementen in meer dan 
100 deelnemende landen. Internationale samen-
werking bij zeldzame ziekten is belangrijk. Met de 
slogan ‘Not a Unicorn. 500.000 mensen met een 
zeldzame ziekte bestaan écht!’, voerde de koepel-

vereniging RaDiOrg voor mensen met een zeldza-
me ziekte in België campagne. Met deze campagne 
wil men aandacht vragen voor de problemen van 
patiënten met zeldzame aandoeningen, maar ook 
de overheid aanzetten om de plannen, die al jaren 
in de kast liggen, eindelijk uit te voeren. “Het gaat 
vooral om meer zorgcoördinatie en het oprichten 
van expertisecentra”, zegt Eva Schoeters van Ra-

DiOrg. "Dat gaat bijvoorbeeld over het organiseren 
van zorgcoördinatie voor mensen met zeldzame 

ziekten. Dat wil zeggen dat er gecoördineerde zorg 
komt tussen verschillende artsen die vaak betrok-
ken zijn bij een bepaalde ziekte.", aldus Eva Schoe-

ters. "We hopen dat er ook werk wordt gemaakt van 
de erkenning van expertisecentra", gaat Eva Schoe-

ters verder. "We kunnen niet verwachten dat alle 
artsen de juiste kennis hebben over al die zeldzame 
ziektes, zeker omdat het vaak over ziektes gaat waar 

wetenschappelijk nu veel in evolueert. Het is in 
onze ogen essentieel dat die mensen met expertise 

op internationaal niveau een erkenning zouden 
krijgen en dat die zichtbaar zouden zijn, zodat 

patiënten geen jaren verloren lopen voordat ze bij 
de best geplaatste persoon komen om hun ziekte te 

behandelen."
Ook Tubereuze Sclerose Complex – een epilepsie-

syndroom – hoort bij die grote groep zeldzame 
ziekten die onzichtbaar blijven in de maatschappij. 
Aandacht is nochtans de eerste stap naar optimale 

zorg en omkadering.

Bron en meer info op www.radiorg.be/nl/

… dat luisteren naar Mozart  
invloed kan hebben op  
de aanvalsfrequentie?

Voor mensen met medicijnresistente epilep-
sie lijken behandelingsopties zeldzaam.

In de afgelopen twee decennia hebben verschillende 
onderzoeken gesuggereerd dat het luisteren naar muziek 
– in het bijzonder Mozarts K448, Sonata for Two Pianos – 
wordt geassocieerd met het verminderen van aanvallen.

Onlangs volgde een éénjarige studie van het Krembil Brain 
Institute in Toronto 13 mensen met medicijnresistente 
epilepsie. De resultaten toonden aan dat drie maanden 

dagelijks luisteren naar Mozart K448 – vergeleken met het 
luisteren naar een ‘gecodeerde K448’ zonder de ritmiek van 

het origineel – geassocieerd was met een vermindering 
van 35% in aanvallen. 

"Luisteren naar muziek kan de hersenactiviteit op zoveel 
manieren veranderen", zegt Marjan Rafiee, onderzoeksas-
sistent bij Krembil en eerste auteur van het onderzoek. “We 

weten dat Mozart in sommige opzichten anders is dan 
andere klassieke componisten. Mozart-stukken zijn be-

roemd in termen van periodiciteit op de lange termijn, en 
ze hebben wiskundig gezien enkele van de meest onvoor-

spelbare ritmische structuren. "
Het concept van muziektherapie voor epilepsie trekt na-

tuurlijk wat wenkbrauwen op, maar als niet-invasieve vorm 
van neuromodulatie heeft het interesse gewekt. Een recent 

overzicht van 12 onderzoeken op dit gebied heeft negen 
meta-analyses uitgevoerd, die "een significante afname 

lieten zien in aanvallen en interictale epileptische ontladin-
gen na langdurige muziekbehandeling, en in interictale 
epileptische ontladingsfrequentie (*) tijdens en na een 

enkele muziekstimulus" aldus Marjan Rafiee. De volgende 
stappen van de onderzoeksgroep zijn onder meer pogin-
gen om het mechanisme of de mechanismen achter het 

effect te ontrafelen.
(*epileptiforme ontladingen komen niet alleen voor  

tijdens een aanval, maar (in lichtere vorm) ook tussen  
de aanvallen in.)

Bron: Science News 22-10-2020

TikTok heeft onlangs een nieuwe functie toegevoegd 
waarmee gebruikers alle toekomstige lichtflitsgevoelige 

video's uit hun TikTok-feeds kunnen verwijderen. De 
implementatie van deze functie helpt die TikTok-ers met 
lichtflitsgevoelige epilepsie beschermen tegen mogelijk 

triggerende (aanvalsuitlokkende) inhoud.
TikTok heeft hiervoor samengewerkt met epilepsie-orga-
nisaties in de VS, Canada, Europa, Japan en Zuid-Korea. 

Het resultaat is een tweetal functies die TikTok toeganke-
lijker en veiliger moeten maken voor mensen met epilep-

sie of een andere lichtovergevoeligheid.

Wie TikTok opent, krijgt bij een video met bijvoorbeeld 
lichtflitsen een beeldvullende melding die waarschuwt 
voor de gevaren voor mensen met epilepsie, en geeft de 

opties om de video alsnog te bekijken, of over te slaan. Als 
de video wordt overslagen, geldt dat ook voor alle volgende 

video's die een epileptische aanval kunnen veroorzaken. 
Gebruikers kunnen die instelling handmatig in- en uit-

schakelen in de toegankelijkheidsinstellingen van TikTok.

Bron: RTL-nieuws 24/11/2020  

en Epilepsy Foundation news 28/01/2021

… dat TikTok waarschuwt voor video's met lichtflitsen?



10 Epikrant – Jaargang 38 – nummer 1

Helpilepsy, het CEgecertificeerd  
hulpmiddel voor epilepsiemonitoring
Door: Jonathan Schreiber (Jonathan.schreiber@neuroventis.care)  

en Ludovic Ampe (ludovic.ampe@neuroventis.care), Neuroventis BV, Brussel, België

De aanleiding om Helpilepsy 
te creëren was de broer van 
één van de medeoprichters 
die aan epilepsie lijdt. Na twee 
jaar intensieve productontwik
keling, in samenwerking met neuro
logen en patiënten, werd Helpilepsy in 
2018 gelanceerd. Momenteel is het beschikbaar in 
Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Hongarije 
en Luxemburg en ontvingen ze de ISO 13485:2016 
certificatie. Tot op de dag van vandaag werken ze 
nauw samen met hun gebruikers om de producten 
te verbeteren.

Zelfmanagement en betere opvolging

Helpilepsy is enerzijds een mobiele app voor de 
patiënt of mantelzorger om de aanvallen, medicatie 
en bijwerkingen beter bij te houden en te begrijpen. 
Dit kan zorgen voor beter zelfmanagement van de 
epilepsie. De patiënt is meer op de hoogte en wordt 
eveneens beter voorbereid op een consult, dit aan 
de hand van een afspraakrapport waarin de evolutie 
van de voorbije maanden verstaanbaar wordt weer
gegeven en de recall bias sterk verminderd wordt. 
Anderzijds is het een platform met een dynamisch 
online portaal voor de neuroloog en verpleegkundig 
specialisten (figuur 1). In duidelijke grafieken worden 
data van de patiënt getoond, zoals het aantal en 
soort aanvallen, welke en hoeveel medicatie de 
patiënt inneemt enz. Hierdoor kan in één oogopslag 
de efficiëntie van bepaalde behandelingen bekeken 
worden en het behandelplan, indien nodig, aangepast 
worden op basis van data. Sinds kort kan de patiënt 
niet alleen zijn data, maar ook video’s van epileptische 
aanvallen delen met zijn neuroloog in een volledig 
beveiligde omgeving.

Koppelen met 
apparatuur en 
elektronische 
patiëntendossiers

Door medische hulpmiddelen te 
koppelen aan Helpilepsy kunnen data op 

een meer objectieve wijze verzameld worden. Het is 
reeds mogelijk een NightWatch te koppelen met het 
Helpilepsyplatform. De NightWatch (LivAssured BV, 
Nederland) werd ontwikkeld in Nederland en is een 
klinisch bewezen systeem om epileptische aanval
len te detecteren tijdens het slapen. Concreet houdt 
de koppeling in dat de door de NightWatch gedetec
teerde aanvallen ook visueel te zien zijn in de Helpi
lepsyapplicatie en het portaal. De neuroloog kan 
eveneens de ruwe data van de NightWatch consul
teren vanuit het portaal. Niet alleen koppeling met 
medische apparatuur is mogelijk, ook kan een inte
gratie met elektronische patiëntendossiers gebeuren. 
Hierdoor kunnen rapporten en eventueel ruwe data 
van Helpilepsy automatisch in het patiëntendossier 
weergegeven worden.

Klinische studies

Naast het gebruik in de dagelijkse praktijk kan Hel
pilepsy ook de ervaring van patiënten en klinische 
teams verbeteren in de context van een klinische 
studie. Zo kan een neuroloog en klinisch team in 
hetzelfde portaal studies met Helpilepsy opvolgen 
(bijvoorbeeld aantal geïncludeerde patiënten en 
studiedocumenten). Patiënten kunnen de Helpile
psyapplicatie gebruiken om aanvallen bij te houden 
en studievragenlijsten digitaal te beantwoorden. 
Deze antwoorden op vragenlijsten worden automa
tisch zichtbaar in het portaal van het klinisch team 
of in de onderzoeksdatabase. 

EPIKRANT STELT VOOR

Helpilepsy is een mobiele applicatie voor de patiënt en een online portaal voor de neuroloog en 
verpleegkundig specialisten om samen de aanvallen, medicatie en bijwerkingen van de epilepsie  
beter te begrijpen en te monitoren. Het is één van de producten van het Neuroventis platform dat  
als doel heeft om de stroomlijning van zorgtrajecten binnen de neurologie te ondersteunen aan  
de hand van technologie en informatie-uitwisseling. Een tweede product, MigraineManager,  
is in tussentijd ook op de markt gebracht waardoor neurologen niet enkel epilepsiepatiënten maar  
ook hoofdpijnpatiënten kunnen monitoren.
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Verdere ontwikkelingen

Neuroventis heeft als ambitie meer apparatuur te 
koppelen aan het Helpilepsy platform. Dit kan ener
zijds apparatuur zijn specifiek voor epilepsie (bv. 
aanvalsdetectie) maar ook meer algemene appara
tuur (bv. Fitbit of Apple Watch). Daarnaast wenst het 
team de mogelijkheden van artificiële intelligentie 
op de verzamelde data te verkennen, dit om geavan
ceerde inzichten te verschaffen aan zowel patiënt 
als neuroloog. Als laatste punt werkt het Neuroven
tis team aan het opzetten van bepaalde zorgpaden 
in epilepsie.

Een persoonlijke ervaring met Helpilepsy 

Wie zoals ons gezin, al 45 jaar met een moeilijk 
of niet controleerbare epilepsie van ons dochter 
leeft, weet dat dit ook betekent: ook die 45 jaren 
zoeken naar oorzaken van aanvallen, aanlei-
dingen, waarom-wanneer-wel of niet…
Zelf kan je weinig of niets aan een ‘behandeling 
doen’, maar de neuroloog helpen zoeken kan 
wél door hem/haar zoveel mogelijk informatie 
te bezorgen in verband met de aanvallen, de 
omstandigheden, de invloed van de medicatie 
enzoverder.

Voor wie met een rekenblad (Excel) weg kan, is 
een grafiekje van aantal aanvallen per dag of 
per maand bv. nog redelijk snel gemaakt, maar 
daar stopt het dan ook…
Toen Helpilepsy ons in 2018 bekend werd, was 
de nieuwsgierigheid groot om te zien wat een 
professioneel programma allemaal kon en 
welke (blijvende) inspanning dit dan vraagt, 
want, je kan maar (veel) resultaten uit een 
programma halen als er ook véél instopt!
Daarin heeft Helpilepsy ons zeer positief ver-
rast: wat je er allemaal uithaalt van kant en klare 
grafieken en cijfermateriaal is véél, zeer veel, 
veel méér dan je er zelf na lang proberen zou 
uitkrijgen!
Het was voor ons dan ook van in het begin 
duidelijk: wij zouden die resultaten zeker mee-
nemen op consultatie, weer om de neuroloog 
van zoveel mogelijk informatie te voorzien die 
mogelijk kan helpen de behandeling van ons 
dochter te verbeteren.

Eén van de problemen die mij persoonlijk al 
jaren bezighield was: een systeem vinden om 
de dagelijkse medicatie-innames ‘min of meer 
automatisch’ te registreren en zo ook niet te 
vergeten…
Ondanks alle mogelijke alarmen, met zachte of 
luide beep, ‘lukte het ons’ toch nu en dan de 

medicatie te vergeten, met alle gevolgen van-
dien. Eén van de mogelijkheden leek me de 
laatste jaren interessant, nl. via een QR-code IN 
de medicatiedoos, onder de pillen, zodat het 
scannen alleen lukt als de medicatie uit de doos 
is. Een paar weken na het voorstel van dit 
systeem aan de makers van Helpilepsy was dit 
al geïntegreerd in de app en wij werken er nog 
altijd dagelijks mee: de volledige medicatie (4 
soorten) wordt in éénmaal ingelezen, samen 
met de (juiste) dag en tijdstip, bij foute dag  
scannen volgt een melding door de app, en een 
inname nog niet gescand één uur na het voor-
ziene uur geeft ook een alarm…

Maar de app is nog zoveel méér dan dit: je 
benoemt je eigen* soorten aanvallen, wat 
voorafging eraan en wat erna gebeurde, het 
tijdstip van de aanvallen, én je krijgt een over-
zicht per week/maand/jaar van de soorten en 
het aantal aanvallen. Je houdt er de doseringen 
in bij, de wijzigingen ervan en je krijgt een 
samengestelde grafiek van bv. aanvallen in 
functie van dosiswijzigingen, kant en klaar om 
je neuroloog voor te leggen. Als de neuroloog 
eveneens gebruiker is van de 
app, dan zijn – met jouw 
toestemming –  
al deze gege-
vens al online 
beschikbaar 
vóór je op 
consultatie 
gaat!

(*) Voor de neuroloog-gebruiker 
kan iedere ‘eigen aanvals beschrijving’ 
aan een officiële aanvalssoort (ILAE-clas-
sificatie) gekoppeld worden wat het gebruik 
gemakkelijker en eenvoudiger maakt voor de 
persoon met epilepsie, de ouder of begeleider,  
én éénduidiger voor de neurologen.

fig. 1
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Maandag 8 februari 2021
INTERNATIONALE EPILEPSIEDAG

FOTOVERSLAG

Wereldwijd riep het International Bureau for Epilepsy (IBE) 
en the International League against Epilepsy (ILAE) op om 
gebouwen paars te verlichten met hun corona proof cam
pagne “Let’s shine a light”.

De Epilepsie Liga zette haar schouders onder dit  
project om steden en gemeenten warm te  
maken om zo samen Vlaanderen paars te kleuren. Meer 
dan 40 gemeenten en steden reageerden enthousiast op 
onze oproep en namen deel.

En zo kleurde Vlaanderen die dag paars: 
. van oost naar west: van de imposante mijntorens  

in CMine, tot de historische Rijselpoort in Ieper.
. van klein naar groot: van een nachtlampje in de  

kinderkamer tot de Ghelamco Arena in Gent 
. van klassiek tot origineel: van oude kastelen en 

kerken tot moderne straatverlichting 
. van muts tot monument…

Deze actie werd een groot succes: dankjewel aan alle 
steden en gemeenten, alle vrijwilligers met een aansteke
lijk enthousiasme (met speciale dank aan Leonieke) en 
aan iedereen die genoten heeft van de paarse lichtjes en 
die door de sneeuw massaal op stap ging voor al die 
prachtige foto’s!

Geniet nog even mee van deze prachtige collage!

Ghelamco - Gent

Rijselpoort - Ieper

Kasteel Wippelgem - Evergem
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Wil je meer weten? 
Ga dan snel naar onze Facebookpagina: 

https://www.facebook.com/epilepsieliga 
en kijk bij voorgaande evenementen.

De Werf - Aalst

Kerk Boutersem

C-Mine - Genk

Rijkswachtkazerne - Hasselt

Citroenstraat - RoeselareGemeentehuis - Beveren
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2021 belooft ons licht aan het einde van de coronatunnel.  
Hopelijk kan dit jaar zijn belofte waar maken!

Als we nog even terugblikken op de donkere winter 
en kerst van 2020, dan zien we vooral de beperkin
gen die we opgelegd kregen: geen gewone kerst met 
familie en vrienden, geen gezellige kerstmarkten, 
geen overrompeling van warme acties voor goede 
doelen… 

Neen, ook De Warmste Week zag er in 2020 anders 
uit… Geen massa’s mensen op de been voor de 
jaarlijkse Warmathon, wafelverkoop of spaghettiavon
den. Neen, dit was er deze keer allemaal niet, maar 
toch… de warmte van de mensen: die was er dubbel 
en dik!

Ook de Epilepsie Liga ging mee op DE golf van ver
anderingen en verliet de klassieke acties die steeds 
gericht waren op een verkoopdoel. Corona dwong 
ook ons om het roer volledig om te gooien. Hieruit 
ontstond de actie ‘Epitaxi’. Hierbij lag de focus op 
al die schitterende vrijwilligers en mantelzorgers. 
Tijd om hen in de bloemen te zetten. 

Want, u kent hen wel, al die mensen met epilepsie 
met een (tijdelijk) rijverbod. Hoe vaak zijn zij niet 
afhankelijk van hun partner, kinderen, ouders, buren, 

collega’s, vrienden of andere vrijwilligers die hen 
letterlijk op weg helpen door hen een ritje aan te 
bieden in hun auto. 

Voor vele chauffeurs is dit een vanzelfsprekendheid, 
maar wij willen hen bedanken. 

Door deel te nemen aan onze actie Epitaxi, konden 
alle vrijwillige chauffeurs zich registreren, en hun 
kilometers inruilen voor een leuke attentie. 

Daarenboven trachten we via www.dewarmsteweek.
be ook anderen warm te maken om zich kenbaar te 
maken als Epitaxi door een affiche aan hun raam te 
hangen. Zo kon iedereen in hun buurt zien dat deze 
persoon een warm hart heeft voor mensen met 
epilepsie en op die manier klaar staat om een taxi
ritje aan te bieden. Ook deze vrijwilligers kregen voor 
hun warme intenties een leuke attentie opgestuurd. 

Maar ook als je geen taxichauffeur kon zijn, kon je 
onze actie steunen: dan kocht je online gewoon een 
aantal kilometers. Zo ondersteun je de Epilepsie 
Liga en strijd je mee voor gratis openbaar vervoer 
voor mensen met epilepsie, steun je wetenschap
pelijk onderzoek zodat steeds meer mensen aan
valsvrij zijn en zelf plaats achter het stuur mogen 
nemen, en help je ons al die vrijwilligers in de watten 
te leggen.

Dankjewel aan iedereen die ook op die manier 
zijn steentje heeft bijgedragen!

Helaas viel het hoogtepunt van de actie 
midden in de nieuwe lockdown eind 2020 
en de acties van De Warmste Week 
vonden minder de weg naar het grote 
publiek. Maar niet getreurd! Wij gaan 
verder op dit elan en wij houden vol, net 
zoals al die ‘oude én nieuwe’ vrijwilligers! 

Samen met al onze vrijheden die we in 
2021 zullen heroveren op het virus, zal 

ook de actie Epitaxi opnieuw klaar staan 
voor De Warmste Week 2021! 

Aan alle vrijwillige, warme epitaxichauffeurs: 
DANK JE WEL!

Lies Coudenys – Epilepsie Liga

Bedankt Epitaxi’s!

VERSLAG



Epikrant – Jaargang 38 – nummer 1 1515Epikrant – Jaargang 37 – nummer 4

Een nieuwe studie toont aan dat, bij focale epilepsie 
met subtiele symptomen – een vorm van epilepsie 
waarbij slechts één deel van de hersenen betrokken is 
– het vaak lang duurt eer de diagnose gesteld wordt, 
wat kan zorgen voor onverwachte aanvallen die 
kunnen bijdragen tot auto-ongelukken.

De studie, die op 20 oktober 2020 online werd gepubli
ceerd in het tijdschrift Epilepsia, ging over focale epilep
sie, de meest voorkomende vorm van epilepsie. Volgens 
de onderzoekers is dit één van de eerste studies die 
‘het niet herkennen van symptomen van subtiele aan
vallen’ schetst als een belangrijke reden voor een late 
(vertraagde) diagnose.

Onder leiding van onderzoekers van de NYU School of 
Medicine (US), toont de studie aan dat het gemiddeld 
twee jaar kan duren voordat artsen de vroege tekenen 
van focale epilepsie herkennen, vooral bij een subgroep 
van patiënten met aanvallen waarbij geen ongecontro
leerde bewegingen van armen en benen betrokken zijn. 
Symptomen van deze ‘nietmotorische aanvallen’ kunnen 
een terugkerende korte hallucinatie, een sterk déjà 
vugevoel of sensaties van een dromerige toestand zijn 
terwijl de persoon wakker is.
“Deze subtielere gevallen worden meestal pas gediag
nosticeerd als ze zich hebben ontwikkeld tot ontwrich
tende 'motorische' aanvallen, die ongeremde spasmen 
van het hele lichaam kunnen veroorzaken,” zeggen de 
auteurs van het onderzoek.

"Onze studie laat zien hoe vaak de vroege en subtiele 
symptomen van focale epilepsie voorkomen", zegt seni
or onderzoeker Jaqueline A. French, MD, hoogleraar 
neurologie en directeur van translationeel onderzoek (*) 
en klinische proeven voor epilepsie bij NYU Langone 
Health. "We moeten ze veel beter herkennen zodat men
sen niet ongediagnosticeerd en onbehandeld blijven met 
mogelijke grote schade tot gevolg."

De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat ten minste 
50 miljoen mensen wereldwijd epilepsie hebben, waar
onder focale epilepsie de meest voorkomende is. French 
zegt dat medicatie zeer effectief werkt bij het behande
len van de meeste symptomen zodra een diagnose is 
gesteld, maar omdat subtiele tekenen vaak onopgemerkt 
blijven, is het werkelijk aantal mensen met dit soort 
aanvallen waarschijnlijk hoger dan geschat.
Voor de huidige studie, gefinancierd door NYU Langone 
Health, analyseerden onderzoekers gegevens van 447 
epilepsiepatiënten tussen de 12 en 60 jaar die in de 
loop van de tijd werden gevolgd in 34 epilepsiebehan
delingscentra over de hele wereld. Onderzoekers ont
dekten dat bij 246 patiënten de diagnose werd gesteld 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

zowat zes jaar nadat ze de eerste tekenen van nietmo
torische aanvallen hadden gehad, terwijl 201 patiënten 
gemiddeld binnen twee maanden na motorische aanval
len werden gediagnosticeerd.
Onderzoekers geloven dat de impact van een vroege di
agnose bij mensen met een focale epilepsie verder gaat 
dan een meer tijdige behandeling. Bij het onderzoek/
studie meldden 23 patiënten dat ze één of meerdere 
autoongelukken hadden gehad vóórdat bij hen epilepsie 
werd vastgesteld. Negentien van deze nietgediagnosti
ceerde patiënten hadden nietmotorische aanvallen, 
terwijl vier patiënten motorische aanvallen hadden. De 
onderzoekers schatten dat voor elke 13 vroege diagnoses 
één autoongeluk kan worden voorkomen, of naar schat
ting 1.816 vermijdbare ongevallen per jaar wereldwijd.

"Om diagnoses te verbeteren, is het van cruciaal belang 
dat artsen de mogelijkheid van een aanval niet over het 
hoofd zien, vooral tijdens bezoeken aan de spoedafdeling 
en na elk soort autoongeluk", zegt hoofdonderzoeker 
Jacob Pellinen, MD, een recent postdoctoraal onderzoe
ker bij de afdeling Neurologie, afdeling Epilepsie aan de 
NYU Langone. "Patiënten moeten samenwerken met 
hun artsen en eerlijk zijn over terugkerende abnormale 
of ongebruikelijke symptomen die ze ervaren", voegt hij 
eraan toe.
Alle onderzochte patiënten werden tussen 2012 en 2017 
ingeschreven in een gedetailleerd patiëntenregister, het 
Human Epilepsy Project. De deelnemers, voornamelijk 
uit de VS en Canada, maar ook uit Australië en Europa, 
konden de frequentie en het type van hun aanvallen 
voorafgaand aan het onderzoek melden. Voor de analy
se werden de zelf gerapporteerde symptomen gecombi
neerd met medische dossiers, waaronder evaluaties 
door een neuroloog en de informatie over eerdere aan 
aanvallen gerelateerde verwondingen en autoongelukken.
Het onderzoeksteam is vervolgens van plan patiënten 
te bestuderen die na een autoongeluk met eerdere te
kenen van epilepsie naar de eerste hulp gaan, om te 
zien of er wordt gevraagd naar hun geschiedenis van 
epileptische aanvallen, én vervolgens worden gezien 
door een neuroloog. Het bezoek aan de spoedafdeling 
kan voor een nietgediagnosticeerde epilepsiepatiënt de 
eerste keer zijn dat hij/zij een arts raadpleegt, een cru
ciale kans om het probleem op te lossen, een diagnose 
te stellen (én een behandeling) en zo verdere problemen 
te voorkomen, aldus de onderzoekers.

(*) Translationeel onderzoek is de schakel tussen het 
fundamenteel onderzoek, van kapitaal belang voor elke 
vooruitgang, en het klinisch onderzoek, dat zich op 
patiënten richt. 

Bron: Science Daily 20/10/2020  NYU Langone Health / NYU School 
of Medicine

Focale epilepsie wordt vaak over het hoofd gezien.
Een vroege diagnose zou zelfs kunnen leiden tot minder auto-ongelukken.
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Voorspellen wie op een veilige manier kan stoppen 
en wie medicatie zal moeten blijven nemen, is een 
moeilijk iets. 
De meningen bij wetenschappers, artsen, onderzoe
kers zijn verdeeld. Sommigen zijn overtuigd dat ie
dereen met epilepsie levenslang medicatie zal 
moeten nemen. Anderen stellen dat levenslang 
medicatie nemen niet voor alle vormen van epilepsie 
nodig is.
Dé vraag is eigenlijk: “Bij welke patiënten kan aan
valsvrij óók medicatievrij betekenen?” 
Of anders verwoord: “Voor welke patiënten is het 
mogelijk om de medicatie te stoppen na een bepaal
de periode van aanvalsvrijheid?”

Belemmeringen voor onderzoek

Om dit te weten te komen, zijn onderzoeken nodig. 
Hierbij stellen zich een aantal problemen: 
. de meeste studies combineren veel elementen 

(b.v. onderzoek zowel kinderen als bij volwasse
nen, verschillende soorten epilepsie, verschillen
de oorzaken van epilepsie, …), 

. niet iedereen (zowel artsen als patiënten) ziet het 
zitten om te stoppen met medicatie, 

. voor sommige patiënten is stoppen met medica
tie absoluut geen goed idee…

Het is dus niet zo eenvoudig om goed onderzoek te 
doen, maar ook niet om de resultaten van deze 
onderzoeken als ‘sluitend’ of duidelijk te beschouwen.

Kan ‘aanvalsvrij’ ook  
‘medicatievrij’ betekenen?
Vrij vertaald en samengevat uit Epigraph, vol.22, Issue 1, Winter 2020

ARTIKEL 

Bij ongeveer twee derde van de mensen met epilepsie kan medicatie de aanvallen onder controle 
houden. Medicijnen genezen de epilepsie niet, maar niet iedereen heeft levenslang aanvallen.  
Bij ongeveer de helft van de mensen met epilepsie stoppen de aanvallen vanzelf.  
Dit betekent dus dat er een groep van mensen is die medicatie neemt terwijl dit misschien niet nodig is. 
Na een aantal jaren aanvalsvrij te zijn, willen veel personen proberen om te stoppen met het nemen van 
medicatie. Sommigen zullen aanvalsvrij blijven, anderen niet. 
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meestal gebeurt in de eerste 5 jaren na stopzetting 
van medicatie, waarvan twee derde in het 1e jaar.

Maar áls iemand terug aanvallen krijgt, hoe gemak
kelijk is het dan om een 2e keer terug aanvalsvrij te 
worden? 
Hoe en waarom bepaalde mensen een ‘medicatie
resistente’ epilepsie ontwikkelen, is nog onbekend. 
Bij volgende groepen blijkt het meestal moeilijker te 
zijn: patiënten bij wie het na de diagnose ook moei
lijk was om de aanvallen onder controle te krijgen; 
patiënten met kortere aanvalsvrije periodes; perso
nen die focale aanvallen kregen na het stopzetten 
van medicatie.

De kritische vraag blijft: “Voor wie en wanneer is het 
aangewezen om te stoppen met nemen van medi
catie?”. Jammer genoeg is hier geen eenduidig 
antwoord op. 
De beslissing hierover nemen, kan alleen wanneer 
patiënten zo volledig en zo correct mogelijke infor
matie hebben. 

Maar net omdát artsen nog altijd moeilijk kunnen 
voorspellen wie wel of niet aanvalsvrij zal blijven na 
het stopzetten van medicatie, óf wie aanvalsvrijheid 
herwint bij terugkerende aanvallen, kiezen veel pa
tiënten er voor om (levenslang) medicatie te blijven 
nemen. 

Epilepsiechirurgie: een andere 
kwestie?

En wat met patiënten bij wie epilepsiechirurgie toe
gepast wordt? 

Omdat de chirurgische ingreep bedoeld is om de 
epilepsie te ‘genezen’, lijkt het een logische stap om 
na operatie langzaam te stoppen met medicatie. 

De grootste reden om medicatie te blijven nemen, 
is angst voor terugkerende aanvallen … Dus beslis
sen ook hier veel volwassenen om hun medicatie te 
blijven nemen, soms wel in lagere dosissen of min
der soorten medicijnen. 

Een evenwicht vinden

In de meeste gevallen is het dus de patiënt zelf die 
de keuze maakt.
Ze hebben een soort van evenwicht gevonden: ze 
zijn aanvalsvrij, nemen minder medicatie, hebben 
minder bijwerkingen, … 
Ze zijn tevreden met het resultaat en willen geen 
risico’s (meer) nemen.

De resultaten van het beperkt aantal onderzoeken1 dat ge
beurde rond dit thema, zijn verschillend. We moeten voorzich
tig zijn met veralgemenen.

Maar ze leren ons wel het één en ander:
. hoe langer aanvalsvrij vooraleer te stoppen met medicatie, 

hoe kleiner het risico op herval qua aanvallen
. er is een link met de soort epilepsie en/of met de oorzaak 

van de epilepsie (b.v. als een focale laesie kan verwijderd 
worden, is er meer kans op blijvende aanvalsvrijheid zon
der medicatie)

Patiënten zelf hebben een eigen mening over ‘al dan niet 
stoppen met medicatie na een periode van aanvalsvrijheid’. 
Sommigen durven niet te stoppen, uit schrik voor nieuwe 
aanvallen (en vooral omdat dit dan weer een invloed kan 
hebben op jobzekerheid, levenskwaliteit,..). Anderen willen 
koste wat het kost stoppen met het nemen van medicatie 
omwille van bijwerkingen, kostprijs, … Het is en blijft belang
rijk dat zowel neurologen als patiënten hierover in dialoog 
gaan, want op eigen houtje stoppen, kan gevaarlijk zijn. 

Wie blijft aanvalsvrij?

Op basis van een metaanalyse van verschillende onderzoeken 
(Lamberink et al., 2017) werd een online risicoinschat
tingstool2 voor professionelen ontwikkeld.
De tool schat in wat het risico is op herval 2 jaar en 5 jaar na 
het stopzetten van medicatie. 

Dit zijn de risicofactoren die men in rekening brengt:
. Duurtijd van epilepsie vóór aanvalsvrijheid (periode tussen 

eerste en laatste aanval, in jaren uitgedrukt)
. Periode van aanvalsvrijheid (in jaren uitgedrukt)
. Aantal antiepileptica
. Leeftijd bij diagnose epilepsie
. Geslacht
. Al dan niet familieleden hebben met epilepsie (1e en 2e 

graad)
. Al dan niet koortsstuipen gehad hebben
. Totaal aantal aanvallen vóór aanvalsvrijheid (minder of 

meer dan 10)
. Ontwikkelingsproblemen ja/nee
. Focale aanvallen ja/nee
. Al dan niet abnormaliteiten op EEG vóór opstart van an

tiepileptica

Aanvalsvrijheid herwinnen

Aanvalsvrijheid (her)winnen is de beste behandeling om de 
levenskwaliteit te verbeteren. Daar is weinig discussie over. 

Indien aanvallen terugkomen, suggereert onderzoek dat dit 

1 Akershus studie, MRCstudie van 1991 en een langdurige  
studie in China

2  http://epilepsypredictiontool.info
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Eerste hulp bij alle soorten aanvallen 
– vijf hoofdregels: 

1. Sla niet in paniek, blijf bij de persoon en probeer 
de aanval te timen – door de aanval te timen kan 
je inschatten of er medische hulp nodig is.

 Hoewel de meeste aanvallen maar een paar 
minuten duren, kunnen aanvallen onvoorspelbaar 
zijn. Sommige kunnen beginnen met kleine symp
tomen, maar leiden tot bewustzijnsverlies of een 
val die letsel kan veroorzaken. Andere aanvallen 
kunnen binnen enkele seconden eindigen.

2. Probeer te voorkomen dat hij/zij tijdens de aanval 
(nog meer) letsel oploopt (bv. voorwerpen waaraan 
hij/zij zich kan kwetsen verwijderen).

 Als de persoon ronddwaalt of in de war is, help 
hem/haar dan weg te blijven van gevaarlijke situ
aties zoals autoverkeer, trein of metroperrons, 
hoogtes, …

 Vraag omstaanders om een stapje terug te doen 
en de persoon wat ruimte te geven. Wakker wor
den tussen een menigte kan beschamend en 
verwarrend zijn na een aanval.

 Vraag iemand om in de buurt te blijven voor het 
geval er meer hulp nodig is.

3. Maak het de persoon zo comfortabel mogelijk. 
Zorg dat de ademhaling, en dus de toevoer van 
zuurstof, zo weinig mogelijk gehinderd wordt (bv. 
strakke kleding losmaken).

 Indien de persoon (gedeeltelijk) bij bewustzijn is, 
zorg dat hij/zij op een veilige plek gaat zitten.

 Indien er risico is om te vallen of een tonischclo
nische aanval krijgen, leg hem/haar op de grond 
met iets zachts onder het hoofd. Wanneer de 
persoon bewusteloos is, draai voorzichtig het hoofd 
opzij, dit voorkomt dat speeksel de luchtwegen 
blokkeert en het helpt gemakkelijker te ademen.

 Tijdens de aanval kan het lijken alsof de persoon 
is gestopt met ademen. Dit gebeurt wanneer de 
borstspieren zich spannen tijdens de tonische 
fase van een aanval. Nadien ontspannen de 
spieren zich en komt de ademhaling weer op gang.

4. Steek nooit iets tussen de tanden! De kaak en 
gezichtsspieren kunnen zich aanspannen tijdens 
een aanval, waardoor de persoon bijt. Iets tussen 
de tanden wringen kan kaak en tanden bescha
digen. Geen zorgen: iemand kan zijn tong niét 
inslikken tijdens een aanval, en een tong of 
kaakbeet geneest snel.

 Het tegenhouden van de schokkende bewegingen 
is af raden en veroorzaakt achteraf alleen maar 
meer spierpijn. Iemand in bedwang houden tijdens 
een aanval met gestoord bewustzijn kan de per
soon meer verward, onrustig of agressief maken.

5. Blijf bij de persoon tot de aanval volledig over is en 
behoed hem/haar voor onaangename ervaringen. 
Hou er rekening mee dat mensen na een aanval 
verward kunnen zijn en zich schamen voor wat er 
gebeurd is. Aanvallen kunnen immers beangstigend 
zijn voor de persoon die er een heeft. Vertel hem/
haar op een rustige manier wat er gebeurd is.

Wanneer een ziekenwagen bellen?

. als de aanval niet overgaat, de schokken blijven 
duren (langer dan vijf minuten) en de persoon 
niet tot het bewustzijn komt

EHBA – Eerste Hulp bij Aanvallen
Basisinformatie voor het brede publiek – een opfrissing voor wie betrokken is bij epilepsie!

BELANGRIJKE INFORMATIE

Wanneer je kind, partner, familielid, vriend of een vreemde een aanval krijgt, kan je je behoorlijk 
machteloos en hulpeloos voelen. Weten hoe je iemand tijdens een aanval kan helpen, kan het verschil 
maken en soms een leven redden. 
Wanneer een persoon een aanval heeft, is het in de eerste plaats belangrijk om algemene zorg en 
comfort te bieden en de persoon te beschermen. Bij de meeste aanvallen is ‘een basis-eerste-hulp bij 
aanvallen’ alles wat nodig is, iets wat iedereen kan (leren)! 
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pe voorwerpen of gevaarlijke plaatsen
. blijf bij de persoon en laat hem/haar niet afdwalen
. ga er niet van uit dat de persoon kan praten of 

dat hij/zij je kan horen en instructies kan opvolgen, 
maar verzeker hem/haar ervan dat hij/zij veilig 
is en herhaal de instructies over wat hij/zij ver
volgens moet doen.

. zorg ervoor dat hij/zij na de aanval alert, georiën
teerd en veilig is voordat je hem/haar alleen laat

. dit soort aanvallen duurt meestal langer dan 
tonischclonische aanvallen – het kan moeilijk 
zijn om te zeggen wanneer de aanval eindigde en 
wanneer de herstelperiode begint en eindigt

. indien de aanval verandert in een ‘krampachtige’ 
aanval, volg dan de eerstehulpstappen voor to
nischclonische aanvallen

Aanvallen met verlies van bewustzijn  
(gegeneraliseerde tonisch-clonische en  
tonische aanvallen) 
Gegeneraliseerde tonischclonische aanvallen werden 
vroeger ‘grandmal aanvallen’ genoemd. De persoon 
verliest het bewustzijn, valt, verstijft (het tonische 
deel van de aanval) en begint te schokken (het clo
nische deel van de aanval).
Hoewel deze aanval pijnlijk lijkt, is de persoon niet 
bij bewustzijn tijdens de aanval en is zich ook niet 
bewust van wat er gebeurt. Na de aanval kan hij/zij 
pijn voelen door bijten op de tong, spierpijn, hoofdpijn 
of kneuzingen door vallen. De aanval wordt vaak 
gevolgd door verwarring en vermoeidheid, in de zo
genaamde postictale periode. Deze aanvallen duren 
meestal minder dan 3 minuten, maar de tijd kan voor 
anderen een eeuwigheid lijken.

Indien de persoon bij het begin van de aanval een 
waarschuwing heeft (aura of gewaarwording dat er 
een aanval komt), kan hij/zij mogelijk naar een vei
lige plaats gaan– anders loopt hij/zij het risico op 
letsel tijdens en na de aanval.

! Volg de hoofdregels van eerste hulp voor zorg en 
comfort, met aandacht voor het volgende:
. kijk hoe lang de aanval duurt – bel voor medische 

hulp als een gegeneraliseerde aanval 5 minuten 
of langer duurt.

. bescherm de persoon tegen verwondingen, maar 
beperk zijn bewegingen niet

. let op de ademhaling  draai zo mogelijk het hoofd 
opzij om de luchtweg open te houden

. stop geen voorwerpen in hun mond.

. weet – zo mogelijk – wanneer je medische hulp 
moet inroepen

. blijf na de aanval bij de persoon totdat deze weer 
volledig bewust en veilig is.

Bronnen:
website Epilepsy Foundation – www.epilepsy.com
website Epilepsie Liga – www.epilepsieliga.be
website Epilepsiecontactgroep IKAROS vzw epilepsiegroepikaros.be

. als de éne aanval in de andere overgaat zonder dat de 
persoon bij bewustzijn komt

. als er ernstige ademhalingsmoeilijkheden zijn

. als de persoon zich tijdens de aanval ernstig gekwetst heeft

. als je weet dat het om een eerste aanval gaat

. als de persoon zelf   om medische hulp vraagt

Controleer ook of de persoon een epilepsiearmbandje of een 
SOShangertje draagt. Hij/zij kan een kaartje bij zich hebben 
waarop belangrijke info staat voor de hulpdiensten.

Eerste hulp bij specifieke aanvallen

Wat er tijdens een aanval gebeurt, kan verschillen van persoon 
tot persoon. Meestal is het volgen van de vijf basisregels 
voldoende. Deze regels kunnen worden afgestemd op wat er 
tijdens de aanval gebeurt en de setting waarin deze plaatsvindt. 
Veranderingen in iemands bewustzijn of alertheid en/of fysie
ke bewegingen tijdens een aanval brengen bijvoorbeeld ver
schillende veiligheidsrisico's met zich mee. Hierna gaan we 
in op de ‘hoe specifiek te helpen’ afhankelijk van het be-
wustzijn van de persoon tijdens/na de aanval. 

Focale aanvallen zonder verandering in  
het bewustzijn (eenvoudige partiële aanvallen)
Sommige mensen blijven tijdens een aanval volledig wakker 
en alert en onthouden alles wat er gebeurt. Het bewustzijn 
wordt bijvoorbeeld niet beïnvloed tijdens eenvoudige partiële 
of myoclonische aanvallen (spierschokken).

! Meestal hoeft men niets te doen, maar let tijdens dit soort 
aanvallen in het bijzonder op het volgende:
. blijf kalm, stel de persoon gerust en verzeker hem/haar 

dat hij/zij veilig is
. als de persoon bang of angstig is, moedig hem/haar dan 

aan om langzaam diep in te ademen of iets te doen dat 
kalmerend of ontspannend is

. blijf bij de persoon totdat de aanval voorbij is en zorg ervoor 
dat hij/zij weet wat er aan de hand is voordat je hem/haar 
weer alleen laat

Focale aanvallen met veranderd bewustzijn 
(complex partiële aanvallen, absences, atonische  
en tonische aanvallen)
Soms zien mensen er tijdens een aanval wakker uit, maar zijn 
ze zich eigenlijk niet bewust van wat er om hen heen gebeurt. 
Ze herinneren zich meestal niet wat er tijdens de aanval gebeurd 
is of hebben er moeite mee om er tijdens of na de aanval over 
te praten. Ze kunnen tijdens de aanval doellooos rondlopen, 
hebben geen controle over waar ze heen gaan en kunnen 
zichzelf mogelijk niet beschermen. Dit aanvalsgedrag kan men 
zien bij complexe partiële aanvallen of clusters van absences.
 
! Let – naast de elementaire eerste hulp – bij deze soort 
aanvallen in het bijzonder op het volgende:
. indien de persoon een soort waarschuwing (aura) heeft voor

dat hij/zij het bewustzijn verliest, help hem/haar dan naar 
een veilige plek, hou hem/haar/haar uit de buurt van scher
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Bijna 15 jaar en je wilt wel wat. Op school gaat 
het goed. Je hebt hier en daar wel een toffe 
peer als leraar of lerares, maar het echte leven 
speelt zich af daarbuiten. Je hebt een paar 
hobby’s (muziek en voetbal in mijn geval), je 
gaat naar de jeugdvereniging, en begint daar 
stilaan bij de ‘anciens’ te horen die al ’s de 
leiding durven uitdagen. En, je gaat al af en 
toe naar feestjes, waar je je best doet om de 
meisjes te imponeren. Het leven gaat in een 
stroomversnelling en je begint stilaan te 
dromen van wat die toekomst je te bieden 
heeft. Herken je dat? 

En ineens lig je op de grond, en arriveer je in 
het dichtstbijzijnde ziekenhuis, waar ze je, na 
een paar ‘stuiptrekkende dagen’ naar Leuven 
voeren omdat er toch iets ernstig aan de hand 
blijkt te zijn. De belevenis van die eerste we-
ken kan op zijn zachtst heel intens genoemd 
worden. Van die aard dat je die nooit meer 
vergeet, maar waar je liever niet te veel meer 
aan terugdenkt. Van het UZ Leuven ging het 
naar Pulderbos, en vandaar naar Dominiek 
Savio instituut (DSI) te Gits. Je gaat van ASO, 
via TSO, BSO naar een bijzondere afdeling 
omdat er een en ander niet meer functioneert 
zoals het zou moeten. Je bent niet dom, maar 
studeren gaat niet meer. Het taalgebied is 
beschadigd zodat het moeilijk wordt om uit te 
drukken wat je eigenlijk wilt zeggen. Alles gaat 
veel trager, je bent dikwijls slaapmoe, en zo 
kunnen we nog effen doorgaan. Waarschijn-
lijk ook heel herkenbaar …

Gelukkig besef ik dat ik niet alleen ben die 
pech heeft gehad, en dat ik omringd wordt 
met fantastische mensen in het revalidatie-
centrum en op school/internaat. Zij hebben 
het goed met je voor en bouwen stuk voor 
stuk aan een nieuwe toekomst, een gans 
andere toekomst. Ook bij IKAROS tref ik men-
sen die aan enkele woorden genoeg hebben 
om zich in te leven, en die helpen om de 
dingen die je overkomen zijn een plaats te 
geven. Er zijn nog sombere momenten, maar 
mijn ouders helpen me erweer door. Ze star-
ten een PTP (persoonlijke toekomst planning) 
groep op en trachten zo terug wat perspectief 
in mijn leven te brengen. Stuk voor stuk 
steun- en lichtpunten die je de draad terug 
doen opnemen.

Het schoolse leven loopt op zijn einde (ik ben 
dan 20 jaar) en de vraag rijst: wat nu? Via de 
PTP groep starten we vrijwilligerswerk op: wat 
administratief werk in de Bib, onthaal in een 
fitness centrum, en helpen bij een bioboer. De 
sociale dienst van het DSI legt de eerste con-
tacten zodat ik naar een therapeutisch dag-
centrum kan gaan op een kilometer van bij 
ons thuis. Ik ging daar maar 6 maanden blij-
ven, dacht ik, want dat was niks voor mij. 
Vandaag, dik 10 jaar later, ben ik er nog, en 
daar heb ik geen spijt van. Er is een ruim 
aanbod aan therapeutische activiteiten, zodat 
ik een programma op maat kan samenstellen. 
En enkele ‘collega-twintigers worden mijn 
nieuwe vrienden. Het bleek een belangrijke en 
positieve stap voor mijn toekomst. Ik sluit me 
aan bij een G-voetbalvereniging waar mijn 
vroegere voetbaltalenten ruimschoots van pas 
komen. Het doet deugd eens iets beter te 
kunnen dan het groepsgemiddelde. Via ver-
enigingen zoals vzw Kompas, Hannibal, en 
Hart voor Jongeren ga ik ook op reis ieder jaar, 
en verruim ik mijn sociaal netwerk. Het nieu-
we leven begint vorm te krijgen.

Tot zover een kort overzicht van de gebeurte-
nissen sinds mijn eerste aanval. Dit jaar word 
ik er 31. Ik woon nu in een woonzorgcentrum 
dat verbonden is aan het dagcentrum. Er is 
24/7 begeleiding, maar er wordt gestreefd 
naar maximale zelfredzaamheid. Al kan ik het 
goed met mijn ouders, het was toch een soort 
bevrijding om in je eigen appartement te gaan 
wonen. Het geeft je terug een stuk onafhan-
kelijkheid, een zekere vrijheid in je doen en 
laten. Het heeft dan ook de toepasselijke naam 
‘’t Eigennest’. Enkele vrienden van het dag-
centrum hebben dezelfde keuze gemaakt. Dus 
heb ik daar al een paar kameraden om eens op 
stap te gaan, samen eens een beetje tafelvoet-
bal of ping pong te spelen. Er worden ook 
vrijetijdsactiviteiten georganiseerd (film-
avond, karaoke, kwis, ...) en ik ga ook minstens 
1x per maand naar een activiteit van de lokale 
vrijetijdsvereniging Hoi! Die combinatie van 
een ’eigen stekke’ te hebben, woonbegeleiding 
op maat, therapeutische activiteiten, vrijwilli-
gerswerk, en een gevarieerd vrijetijdsaanbod 
hebben mijn leven duidelijk weer op de rails 
gezet. Eens de beperkingen van Covid-19 
voorbij zijn, kan ik terug plannen maken om 
samen met een medebewoner naar een voet-

GETUIGENIS

Het verhaal van Koen ...
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balmatch te kijken, samen een terrasje te 
doen, of ’s samen te koken. Want dat laatste is 
meer en meer een fervente hobby aan het 
worden.

Fantastisch (!) hoor ik je zeggen, maar de 
eerlijkheid gebiedt me om toch enkele punten 
op te noemen die toch een zekere schaduw 
werpen op het goede nieuws, en die het leven 
toch iets minder rooskleurig maken. Mijn 
aanvallen krijg ik maar niet onder controle en 
gaan dikwijls gepaard met verwarring die 
even onvoorspelbaar is als de aanval zelf. Met 
de hulp van een NVS (nervus vagus stimula-
tor) heb ik het aantal wel kunnen reduceren, 
maar het zijn er toch nog een 9 tal per maand. 
Die slaan meestal onverwacht en onaange-
kondigd toe. En ongeveer in 1 op 5 van die 
aanvallen blijf ik verstijfd staan en val als een 
blok in een willekeurige richting op de grond. 

Ik hoef je niet te vertellen dat dit meestal niet 
zonder gevolgen is. Maar even erg, zoniet 
erger, is, dat ik nergens alleen naartoe kan. 
Ook op mijn appartement zijn er activiteiten 
die op de zwarte lijst staan, tenminste als ik 
alleen ben (bvb. een warme maaltijd klaarma-
ken). En dan nog niet gesproken over de im-
pact op je privacy als je bvb. in de douche een 
(val-) aanval krijgt. Het is soms een verscheu-
rende keuze tussen zelfstandigheid/vrijheid 
en risico’s nemen om je zelf potentieel ernsti-
ge schade toe te brengen. Eens ik me buiten 
de woonvoorziening begeef, moet ik iemand 
bereid vinden om me te vergezellen. Met mij 
op stap gaan vergt de nodige dosis moed want 
het ‘avontuur’ ligt om de hoek. 

En toch is de balans positief !

Met de steun van zowel mijn ouders EN de 
voorziening timmer ik aan de weg naar maxi-
male zelfredzaamheid. Het is met vallen en 
opstaan, en hun hulp is daarbij essentieel, 
maar het is met mijn volle ‘goesting’ en ik leg 
zelf de prioriteiten. Het confronteert je wel met 
soms heel vervelende keuzes zoals: het dragen 
van een helm (duw ik nog voor me uit..), acti-
viteiten al zittend doen terwijl ik geen enkele 
motorische beperking heb (ligt ook moeilijk), 
of misschien te stoppen met voetbal-hobby 
omdat dit een uitlokker is, enz ...

Maar je omringd weten met vrienden/lotge-
noten, en met begeleiders en ouders die het 
beste met je voor hebben, geeft je de nodige 
energie om weer op te staan en zoveel moge-
lijk de regie van je leven in handen te nemen. 
Het helpt je om eerder vooruit dan achteruit te 
kijken en om nog af en toe eens te dromen, 
waarom niet, dat het nog beter kan, dat de 
aanvallen nog verder zullen verminderen, met 
meer bewegingsvrijheid omdat het valrisico 
beter onder controle kan gehouden worden, 
en wie weet, dat ik misschien nog een harts-
vriendin mag ontmoeten. 

Durven geloven dat het geluk ook aan jouw 
kant kan staan. Dat wens ik mezelf en ieder-
een toe !

Koen 
(met dank aan mijn ouders die deze tekst 
hebben helpen opstellen)
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Het IBE Traveller’s Handbook voor mensen met epi
lepsie is een zeer nuttig boekje voor iedereen met 
epilepsie die op reis gaat. 
Het bevat algemeen advies over onderwerpen als 
accommodatie, verzekeringen, autorijden en vervoer. 
Het bevat ook een set eerstehulpinstructies, her
inneringen met betrekking tot medicatie en een zeer 
praktische selectie van zinnen in verschillende talen 
om – zonder de taal ter plaatse echt machtig te zijn 
– je toch verstaanbaar te maken, vooral als je (me
dische) hulp nodig hebt.
Er is ook een lijst met alle landenleden van het In
ternational Bureau for Epilepsy met volledige con
tactgegevens, zodat je in nood iemand kan bereiken. 
Je vindt er ook informatie over rijvoorschriften in 
verschillende landen en een link naar vele nationale 
autorijverenigingen over de hele wereld.

EPIKRANT STELT VOOR

TER INFO

Het IBE Traveller’s Handbook
handige reisinfo voor mensen met epilepsie!

Het IBE Traveller’s Handbook kan je downloaden op 
de website van het IBE.
IBE Traveller's Handbook | International Bureau for 
Epilepsy (ibeepilepsy.org)

Prettige reis!

We hopen allemaal op betere tijden waarbij we ‘quasi zorgeloos’ zullen kunnen reizen,!  
Mensen met epilepsie moeten echter tijdens het reizen toch extra voorzorgsmaatregelen nemen!

Nieuwsbrief Federale Overheidsdienst – Sociale 
Zekerheid – personen met een handicap
27 januari 2021 

Bij de berekening van de Integratietegemoetkoming 
(IT) werd ook rekening gehouden met de inkomsten 
van de partner van de persoon met een handicap. Dit 
wordt ook wel eens de “prijs van de liefde” genoemd.
Om personen met een partner niet te ontmoedigen 
samen te gaan wonen met een partner, wordt er 
vanaf 1 januari 2021 geen rekening meer gehouden 
met de inkomsten van de partner bij de berekening 
van de Integratietegemoetkoming (IT). Er bestonden 
al vrijstellingen op de inkomsten van de partner, 

Prijs van de liefde afgeschaft!
Inkomen van je partner heeft geen invloed  
meer op je integratietegemoetkoming (IT)

maar nu wordt de ‘prijs van de liefde’ dus volledig 
afgeschaft. Sommige personen met een handicap 
zullen door deze maatregel nu wel in aanmerking 
kunnen komen voor een IT of een hogere IT krijgen.
We houden jullie op de hoogte van alle praktische 
stappen, zodra ook het Koninklijk Besluit gepubliceerd 
is. Als je al een integratietegemoetkoming hebt, zal 
die eenmaal het KB gepubliceerd is op ons initiatief 
herberekend worden en het recht retroactief (vanaf 
januari 2021) worden toegekend.

bronnen:
Nieuwsbrief Gezin en Handicap – 15/02/2021
Nieuwsflits VPP februari 2021

Vroeger hield de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid bij de berekening van de integra-
tietegemoetkoming van de persoon met een handicap rekening met het inkomen van de partner 
van die persoon. Sinds 1 januari 2021 is deze maatregel (die men ook wel de ‘prijs van de liefde’ 
noemt) volledig afgeschaft. Hierdoor zullen sommige personen met een handicap toch een integra-
tietegemoetkoming krijgen of een hogere integratietegemoetkoming krijgen. Verdere informatie 
over de praktische stappen volgt nog.
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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

Omwille van de corona-maatregelen hebben de contactgroepen en de Epilepsie Liga nog geen activi-
teiten kunnen plannen. We hopen in een volgend nummer wel bijeenkomsten te kunnen aankondigen.

vzw IKAROS (Oost-Vlaanderen)
• Voorjaar: webinar ‘Epilepsie en migraine’.


