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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@epilepsiegroep-limburg.be
Website: www.epilepsiegroep-limburg.be
BE64 0012 8563 3552

Afdeling Oost-Vlaanderen - Ikaros vzw
Veeweg 74, 9940 EVERGEM
Tel: 09 258 09 50 - fam. Blomme-Dorme
Mail: ikaros@skynet.be
Website: www.epilepsiegroep-ikaros.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@epilepsiegroep-uranus.be
Website: www.epilepsiegroep-uranus.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 - Barbara Eichperge
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 - Shana Freson
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 Vlaams-Brabant Oost vzw
Kapucijnenvoer 16, 3000 LEUVEN
Tel: 016 85 79 79 - Gwen Maris
Mail: vlaamsbrabant@epilepsieliga.be

West-Vlaanderen
CGG Noord-West-Vlaanderen 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 ontvangt het ledenmagazine 

Epikrant en u wordt persoonlijk uitgenodigd op diverse activiteiten. 

Kijk op de website voor meer info of stort € 50 voor jaargang 2022 op 

BE-64-6451-1290-0052 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
Met deze laatste uitgave van 2021 sluiten wij als Epikrant-redactie het jaar af met 
wat gemengde gevoelens. In onze vorige uitgave spraken we de hoop uit dat alles 
weer wat ‘gewoon’ zou worden, en dat wij als patiëntenverenigingen en Epilepsie 
Liga weer onze live-activiteiten zouden kunnen organiseren, maar helaas …

Toch blijven we positief en brengen via de Epikrant jullie weer een brok aan informa-
tie over wat reilt en zeilt in de epilepsiewereld.

Zoals je als trouwe lezer wellicht weet, staan we ook regelmatig stil bij ‘een niet-zo-ge-
wone’ epilepsie, een zeldzame epilepsie, een ernstige epilepsie … In deze uitgave 
brengt het team van prof. Berten Ceulemans van de Kinderneurologie UZA klare en 
duidelijke info over het Dravet Syndroom.

We hoorden van prof. Boon (UZ Gent) via persinterview (Mediaplanet – De Morgen) 
dat er zeker hoop is voor de Vlamingen met epilepsie dank zij nieuwe genetische 
behandelingsmogelijkheden. En Prof. Dr. Kristl Vonck toont met haar bijdrage aan 
dat de deur open gaat voor een mogelijke behandeling van corona(gevolgen) met 
neurostimulatie.

Epilepsie is een aandoening waar we voor de behandeling rekenen op een team van 
artsen-specialisten. We kunnen echter als persoon met epilepsie ook zélf meewer-
ken aan een betere controle van de aanvallen en aan een betere kwaliteit van leven 
door vaardigheden aan te leren die helpen de aanvallen en de effecten ervan op 
jouw dagelijks leven beter onder controle te houden.

Met een gedicht, een lied, een verhaal laten we ook nog drie jonge mensen met epi-
lepsie aan het woord. Zij verwoorden welke impact die epilepsie heeft op hun leven.

Ons rest nog jullie allen een goed eindejaar en een hoopvol nieuw jaar toe te wensen!

Redactiecomité: 

Rosanne Dorme

Karel Blomme

Lieven van Kerkhove

Lies Coudenys
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Het Dravet Syndroom is een zeldzaam en ernstig genetisch epilepsie syndroom. Dit werd 
vroeger ook SMEI (Severe Myoclonic Epilepsy of Infancy) genoemd. Het komt wereldwijd voor in 
ongeveer 1 op de 20 000 – 25 000 kinderen, zowel bij jongens als meisjes. Dit betekent dat er 
in België elk jaar ongeveer 4 tot 7 kinderen met een Dravet Syndroom geboren worden. 

Meestal wordt dit syndroom veroorzaakt door een foutje (of mutatie) in het SCN1A-gen. 
Dit SCN1A-gen is een belangrijk gen dat zorgt voor de aanmaak van natriumkanaaltjes 
(zoutkanaaltjes) in bepaalde zenuwcellen in de hersenen. Door dit foutje in het SCN1A-gen 
hebben mensen met een Dravet Syndroom minder zoutkanaaltjes, waardoor zenuwcellen 
spontaan actief kunnen worden en een aanval vooroorzaken. 

Kinderen met een Dravet Syndroom vertonen meestal een perfect normale ontwikkeling 
gedurende de eerste levensmaanden. Echter, tussen de leeftijd van 4 en 12 maanden, 
verschijnen de eerste (epileptische) aanvallen, vaak uitgelokt door koorts of temperatuur-
stijging. De aanvallen zijn hevig, soms met trekkingen in één lichaamshelft (hemiclonieën) en 
kunnen lang duren (= status epilepticus). Deze koortsgevoeligheid is erg opvallend en blijft 
levenslang aanwezig, al worden later ook aanvallen zonder koorts gezien. 

Na de leeftijd van 2 jaar verschijnen ook andere soorten aanvallen zoals bijvoorbeeld atypische 
absences (staaraanvalletjes), myoclonieën (schokken),…

EEG (Anouk Van de Vel, EEG analist)

Het electro-encefalogram van patiënten met Dravet 
Syndroom is niet typisch en kan variëren van nor-
maal, met leeftijdsadequate hersenactiviteit, tot 
vertraagd en frequent epileptisch gestoord. Sommi-
gen kinderen zijn fl itsgevoelig (0 – 75 % afhankelijk 
van studie, leeftijd, land, medicatie en zelfs testmo-
ment) of patroongevoelig (8 – 14 %). D.w.z. dat ze 
met opstootjes van epileptische activiteit (PhotoPa-
roxysmal Response) of soms een aanval reageren 
op lichtfl itsen (trage, of snelle zoals van een TV) of 
repetitieve patronen (bv. bewegende roltrap). Een 
studie in onze patiëntengroep toonde een fl itsgevoe-
ligheid bij 8.5 %. Deze fl its-of patroongevoeligheid 
heeft een grote impact op het dagelijkse leven. 

Kinderen met een Dravet Syndroom vertonen naast 
epilepsie ook problemen op vlak van ontwikkeling, 
gedrag, slaap, motoriek,… (zie fi guur rechts). Rond 
de leeftijd van 2 jaar begint hun ontwikkeling te ver-

tragen of soms zelf stil te staan. De meeste volwas-
senen met een Dravet Syndroom vertonen een milde 
tot matige beperking. 

Motoriek (Michelle de Landtsheer, 
kinesiste)

Patiënten met Dravet hebben in vele gevallen een 
motorische ontwikkelingsachterstand, die al op-
treedt vóór de leeftijd van 2 jaar. Hiernaast hebben 
de meeste patiënten een afwijkend en karakteristiek 
gangpatroon.

Mogelijks dragen hier zowel cognitieve als fysieke 
componenten aan bij.  Het gangpatroon wordt  ge-
kenmerkt door een trage wandelsnelheid, korte 
staplengte, grote variabiliteit, een progressieve 
buiging van de romp, heupen en knieën (crouch gait), 
rotatie afwijkingen van de onderbenen en platvoe-
ten.  Op indicatie wordt een 3D- ganganalyse afge-

Het Dravet Syndroom, 
meer dan alleen epilepsie

Berten Ceulemans, Michelle De Landtsheer, An-Sofi e Schoonjans, Anouk Van de Vel

Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Afdeling Kinderneurologie 

ARTIKEL 
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Figuur: 

Schematische weergave van kenmerken / problemen 

die bij het Dravet Syndroom kunnen voorkomen

nomen om de evolutie van het gangpatroon gestan-
daardiseerd in kaart te brengen. 

Dravet-patiënten krijgen vaak orthopedische hulp-
middelen (steunzolen, spalken) om het gangpatroon 
te optimaliseren. Daarnaast worden de meeste pa-
tiënten begeleid door een kinesitherapeut om de 
motorische ontwikkeling en het gangpatroon te 
verbeteren en secundaire problemen (spierverkor-
tingen, beenderige afwijkingen) te voorkomen.

Hoewel de eerste levensjaren de aandacht vooral 
gaat naar de vele en vaak lange aanvallen, hebben 
studies aangetoond dat de andere problemen later 
meer op de voorgrond komen te staan en eveneens 
een grote impact hebben op het gezin. 

Huidige behandeling 

Epilepsie 
Naast het opstarten van ‘onderhoudsmedicatie’, zijn 
er ook belangrijke ‘preventieve en acute’ maatrege-
len. Ouders en verzorgers moeten mogelijke uitlok-
kende factoren leren kennen en moeten tijdig en 
adequaat kunnen starten met noodmedicatie. Alle 
patiënten met een Dravet Syndroom hebben best 
een individueel aanvalsbeleid en noodmedicatie bij 
zich (midazolam neusspray, Buccolam®, Temesta 
expidet®). Een relatief beperkte temperatuurstijging 
(zoals bij een warm bad of een warme zomerdag) kan 
vaak genoeg zijn om een aanval uit te lokken. Op 

deze momenten is externe afkoeling belangrijk. Voor 
kinderen met een fl its- of patroongevoeligheid kun-
nen aangepaste brilglazen en een pet helpen. Be-
langrijk is ook dat bepaalde anti-epileptica (medica-
tie tegen convulsies) niet gebruikt mogen worden 
aangezien zij de zoutkanaaltjes juist extra blokkeren 
(bijvoorbeeld carbamazepine of lamotrigine). 

Kinderen en volwassen met een Dravet Syndroom 
hebben steeds onderhoudsmedicatie nodig om de 
aanvallen zo goed mogelijk onder controle te krijgen 
en langdurige convulsieve statussen te voorkomen. 
Vaak moeten hiervoor verschillende soorten medi-
catie gecombineerd worden. De meest gebruikte 
medicatie is onder andere Depakine® (valproine 
zuur), Topamax® (topiramaat), Diacomit® (stiripen-
tol) en Frisium® (clobazam). Daarnaast werd recent 
ook Epidyolex® (CBD) door het Europese 
geneesmiddelen agentschap goedgekeurd (momen-
teel niet beschikbaar in België). Soms wordt ook een 
nervus vagus stimulator (VNS) of ketogeen dieet 
gebruikt. In België zijn we tientallen jaren geleden 
begonnen met het gebruik van fenfl uramine bij kin-
deren met een Dravet Syndroom. In studieverband 
konden we een signifi cante aanvalsreductie aanto-
nen. Ondertussen werden de resultaten van onze 
studies internationaal bevestigd en werd Fintepla® 
(fenfl uramine) ook Europees goedgekeurd. Momen-
teel is dit echter enkel in studieverband beschikbaar, 
al hopen we dat dit in 2022 op de markt komt.

Hoewel we met een betere aanvalscontrole een 
verbetering zien op vlak van ontwikkeling (onder 
andere op vlak van interactie en alertheid), blijft de 
ontwikkeling toch trager verlopen aangezien de on-
derliggende oorzaak (het defect in het natriumka-
naal) nog aanwezig is. In een ideaal scenario zou het 
onderliggende probleem (het gendefect of tekort aan 
natriumkanaaltjes) gecorrigeerd moeten worden. 
Studies met gentherapie bij diermodellen toonden 
alvast een positief effect aan op vlak van de aanvals-
frequentie, in hoeverre dit ook een effect heeft op 
de ontwikkeling, motoriek en gedrag is nog niet he-
lemaal duidelijk. Momenteel zijn de eerste studies 
opgestart bij kinderen in de Verenigde Staten. 

Andere facetten
Aangezien er momenteel nog geen oorzakelijke be-
handeling op de markt is, is een brede multidiscipli-
naire behandeling, afgestemd op de ‘noden’ van het 
kind/volwassene en het gezin, heel belangrijk. De 
meeste kinderen/volwassenen krijgen kinesithera-
pie (afhankelijk van de leeftijd wordt er gewerkt op 
ontwikkelingsstimulatie, stretchen, gangrevalida-
tie,…). Thuisbegeleiding kan helpen om problemen 
in de thuissituatie tijdig op te pikken en ouders 
hierin advies te geven. Indien gedragsproblemen op 
de voorgrond komen te staan, kan soms gedragre-
gulerende medicatie nodig zijn, soms in samen-
spraak met een kinderpsychiater. 
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Er is in België en Nederland ook een actieve ouder-
vereniging (Stichting Dravetsyndroom Nederland/
Vlaanderen) waar ouders steeds terecht kunnen voor 
contact met lotgenoten. 

Natuurlijk is ieder kind of volwassene met een Dravet 
Syndroom uniek, sommigen vertonen een milder 
beeld dan anderen. De behandeling en aanpak kan 
dan ook verschillen. Ondanks alles zijn kinderen en 
volwassenen met een Dravet Syndroom vrolijke, 
sociale deugnieten die volop genieten.

In 2022 vindt Internationale Epilepsiedag plaats 
op maandag 14 februari.

Een dag die in veel delen van de wereld wordt gevierd als Valentijns-
dag! Valentijnsdag is een dag waarop het een traditie is om liefde 
voor elkaar te tonen, dus laten we van deze gelegenheid gebruik 
maken om onze liefde voor de epilepsiegemeenschap over de hele 
wereld te tonen!

Internationale Epilepsiedag is een speciaal evenement dat jaarlijks 
in meer dan 130 landen de bewustwording van epilepsie bevordert. 
Elk jaar komen mensen op de tweede maandag van februari samen 
om de problemen van mensen met epilepsie, hun families en ver-
zorgers te erkennen en te benadrukken.

Dit is een dag voor iedereen, waar je ook bent, hoe klein je groep ook is of hoe groot je gebied 
ook is, en of je je nu richt op de medische of sociale aspecten 
van de ziekte. We willen dat je ons helpt om Internationale Epilepsiedag te vieren! 
Laten we spreken met één wereldwijde stem!

Internationale Epilepsidag is een gezamenlijk initiatief van het International Bureau for 
Epilepsy (IBE) en de International League Against Epilepsy (ILAE).

Heb je ideeën voor een actie hier in Vlaanderen, neem dan contact op met de Epilepsie Liga 
(www.epilepsieliga.be – info@epilepsieliga.be).

AANKONDIGING 



Nieuwe behandelingen geven hoop aan 
60.000 Vlamingen met epilepsie
Campagne ‘Chronisch ziek’ – Mediaplanet – De Morgen 

01-12-2021 - tekst: Joris Hendrickx

Ongeveer 1% van de bevolking heeft epilepsie. Dat komt neer op zo’n 60.000 
Vlamingen van alle leeftijden. Het is daarmee één van de meest frequente 
chronische neurologische aandoeningen die meteen ook een enorme impact 
heeft op het persoonlijk, relationeel en professioneel leven van patiënten.

Prof. dr. Paul Boon
Diensthoofd neurologie 
UZ Gent en voorzitter 
Epilepsie Liga 

We hopen om in de toekomst het epilepsie-
probleem van heel wat patiënten op te kunnen 
oplossen door genetische behandelingen. 

 “We stellen de diagnose van epilepsie wanneer je 
twee of meer epileptische aanvallen hebt gehad”,  
vertelt prof. dr. Paul Boon, diensthoofd Neurologie 
bij UZ Gent en voorzitter van de Epilepsie Liga. “Zo’n 
aanval is een verandering van je bewustzijn, gedrag 
en emoties die wordt veroorzaakt door een abnor-
male elektrische ontlading ter hoogte van je hersen-
schors. Daarnaast spreken we ook over epilepsie 
wanneer na een eerste aanval blijkt dat je een heel 
grote kans hebt om nog aanvallen te krijgen door een 
aantoonbaar hersenletsel of zeer abnormale elektri-
sche activiteiten in de hersenen. 

Wanneer een patiënt na een of meerdere aanvallen 
op consultatie komt, meten we met een elektro- 
encefalografi e (EEG) de hersengolven ter hoogte van 
de buitenkant van de schedel. Ook wanneer patiën-
ten geen aanval hebben, is de activiteit daar meest-
al immers abnormaal. Daarnaast zoeken we met een 
MR naar afwijkingen in de hersenstructuur.”

Over welke behandelingsmogelijkheden 
beschikt u momenteel? 
“Er zijn momenteel ongeveer twintig medicijnen die 
via verschillende mechanismen het optreden van 
aanvallen minder waarschijnlijk maken. Helaas bren-
gen deze soms ook bijwerkingen met zich mee. 

Na twee pogingen met zulke medicatie hebben we 
65% kans dat de patiënt geen aanvallen meer zal 
hebben en geen grote bijwerkingen heeft als hij of 
zij deze dagelijks inneemt.”

Wat met de andere 35% die ook dan nog 
regel matig aanvallen hebben? 
“Deze patiënten dienen te worden opgevolgd door een 
neuroloog (of kinderneuroloog) met specifi eke exper-
tise in epilepsie of in één van de twee epilepsierefe-
rentiecentra in Vlaanderen (in UZ Gent en UZ Leuven). 
Daar nemen we deze patiënten op en registreren hun 
aanvallen met camera’s en continu EEG. Hierdoor 
kunnen we beter begrijpen over welk soort aanval het 
gaat, maar ook wáár in de hersenen deze ontstaat. 

Voor sommige van deze patiënten kunnen we een 
chirurgische ingreep aanbieden waarbij we de plek 
wegnemen waar de abnormale elektrische activiteit 
begint,. Daarnaast kunnen we ook een apparaatje 
inplanten dat elektrische stroompjes afgeeft om 
specifi eke hersendelen of een hersenzenuw te sti-
muleren.” 

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in 
de behandeling van epilepsie?
“Dankzij een beter begrip van bepaalde vormen van 
epilepsie en syndromen die gepaard gaan met epi-
leptische aanvallen, komen er nog steeds nieuwe 
geneesmiddelen bij die zich richten op zeer specifi e-
ke patiëntengroepen (bijvoorbeeld de ziekte van 
Dravet). Bovendien gebeurt er ook heel wat onder-
zoek naar hoe men reeds bestaande geneesmidde-
len voor andere aandoeningen kan gebruiken om 
epilepsiepatiënten te helpen. Bij bepaalde vormen 
van epilepsie wordt steeds duidelijker wat de gene-
tische oorzaken zijn. We hopen dan ook om in de 
toekomst het epilepsieprobleem van heel wat pati-
enten te kunnen oplossen door genetische behan-
delingen. Tot slot werkt men volop aan stimulatoren 
die niet meer hoeven te worden ingeplant, maar 
gewoon op het hoofd kunnen worden geplaatst, of 
stimulatoren die niet-elektrische energie afgeven.”  
Meer weten? epilepsieliga.be 

Bron: Overgenomen met toestemming van Sofi e Adriaens, 
Project Manager Mediaplanet

EPILEPSIE IN DE PERS
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Als we spreken over ‘zelfmanagement’ bij een aandoening als epilepsie, dan gaat het over hoe 
we op een zodanige wijze kunnen omgaan met die epilepsie, dat we maximaal controle krijgen 
over de epilepsie(aanvallen) én de kwaliteit van ons leven! 
Zelfmanagement bij epilepsie betekent dus de optelsom van stappen die nodig zijn om 
aanvallen te beheersen én de effecten op uw dagelijks leven. Dat wil niet zeggen dat je dit zélf/
alleen doet, neen, dit vereist teamwerk tussen de mensen van jouw zorgteam (neuroloog, 
therapeut, begeleider, …), je gezin en jezelf. Iedereen van het team heeft hierin zijn taak!

Mijn epilepsie-management-team 

. De arts/specialist en het zorgteam brengen de 
medische hulp om aanvallen te diagnosticeren 
en te behandelen.

. Jij (én je familie) brengt je stem en ervaringen 
mee – de informatie die je hebt helpt het medi-
sche team om de juiste diagnose te stellen, tests 
of behandelingen aan te bevelen en je door te 
verwijzen naar andere zorgverleners of bronnen 
die je kunnen helpen.

. Jij moet leven met de aanvallen, vandaag en elke 
dag. Hoe epilepsie jou en je gezin beïnvloedt, zal 
van invloed zijn op de aanbevelingen die je arts 
doet en welke keuzes jij maakt.

. Samen moeten jullie beslissen wat jouw doelen 
zijn en een plan maken om deze doelen te berei-
ken.

. Dan moeten jij en je gezin de nodige informatie 
krijgen, de ‘hoe’-vaardigheden leren en de juiste 
middelen en ondersteuning vinden om het alle-
maal voor jou te laten werken.

Waarom is zelfmanagement bij 
epilepsie belangrijk?

Zelfmanagement steunt op drie pijlers: informatie, 
een ondersteunend netwerk en empowerment.
. informatie: over epilepsie, over aanvallen, over 

diagnose en behandelingen, …
. een ondersteunend netwerk: familie, vrienden, 

een patiëntengroep, het epilepsieteam, …
. empowerment: dit gaat om het ontdekken wat je 

wil, wat je al kan en wat je nog nodig hebt om 
actie te ondernemen en grip te krijgen op je ‘le-
ven-met-epilepsie’

Ongecontroleerde aanvallen kunnen het risico op 
letsel, angst, depressie, hersenbeschadiging en in 
zeldzame gevallen overlijden vergroten. Ze kunnen 
ook activiteiten zoals werken, naar school gaan en 
socializen met vrienden en familie in de weg staan. 
Bijwerkingen van medicijnen (zoals zich moe voelen 
of geheugenproblemen hebben) kunnen de kwaliteit 
van leven doen dalen.

IK en mijn epilepsie – 
over ‘epilepsie-zelfmanagement’

ARTIKEL 
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Op dit moment leven nog te veel mensen met onge-
controleerde aanvallen en bijwerkingen. Aanvallen 
kunnen het dagelijks leven van een persoon op zo-
veel manieren verstoren. Hoewel de meeste aanval-
len niet gevaarlijk zijn, doen zich soms noodsituaties 
voor die ernstige schade kunnen veroorzaken. Hoe-
wel de behandeling veel mensen kan helpen, duurt 
het vaak te lang om de juiste te vinden en vervolgens 
te leren hoe je deze op de juiste manier kunt toepas-
sen.
Zoals bij elke chronische aandoening, kan je als 
persoon met epilepsie baat hebben bij het leren van 
vaardigheden die helpen je aandoening en de effec-
ten ervan op jouw dagelijks leven beter onder con-
trole te houden.

Bij epilepsie-zelfmanagement draait 
het om

. de behandeling: het nemen van de medicatie 
zoals voorgeschreven, het zich houden aan de  
medische afspraken en efficiënt communiceren 
met zorgverleners, …

. de aanvallen: zoals het herkennen en vermijden 
van triggers voor aanvallen en bijhouden wanneer 
aanvallen plaatsvinden

. de levensstijl: voldoende slapen en stress ver-
minderen, kortom een gezonde levensstijl

Ben ik een ‘goede manager’ van mijn 
epilepsie?

Een goede manager zijn hangt af van een aantal 
zaken, zoals:
. hoeveel vertrouwen je hebt in je vermogen om 

vat te hebbenop je aanvallen
. hoe tevreden je bent over je gezondheidszorg en 

je begeleidend team
. jouw vermogen om te praten met uw zorgteam
. de ondersteuning van familie en vrienden
. je gemoedsstemming en zelfvertrouwen
. je ‘deel van het team’ voelen om samen te wer-

ken naar realistische doelen en plannen.

Een epilepsie-zelfmanagement-
checklist kan helpen!

Het onder controle houden van epilepsie 
(terugkerende aanvallen) kan behoorlijk 
ingewikkeld zijn omdat je met veel dingen 
rekening moet houden – even een opsom-
ming: 

. Wees goed op de hoogte van je 
toestand: door te leren hoe je 
het risico op een aanval kunt 

verminderen door veranderingen in je levensstijl 
en door jouw triggers te leren kennen, kan je ook 
beter omgaan met je epilepsie.

. Neem je anti-epileptica op tijd in zoals voorge-
schreven - de medicatie is nodig om aanvallen 
onder controle te houden en epilepsie te behan-
delen. Dosissen overslaan kan er voor zorgen dat 
er meer aanvallen komen.

. Raadpleeg jouw neuroloog voordat je andere 
medicijnen of supplementen gebruikt, zo vermijd 
je mogelijke interacties.

. Hou je aanvallen en aanvalstriggers bij om patro-
nen te herkennen en te leren hoe je aanvallen 
kan vermijden. 

. Probeer zoveel mogelijk stress te vermijden of 
zoek manieren om de stress onder controle te 
houden. Stress kan immers een trigger zijn voor 
meer aanvallen.

. Zoek hulp bij emotionele problemen: epilepsie 
kan leiden tot emotionele en sociale problemen, 
vooral bij kinderen. Ze kunnen gedragsproblemen 
krijgen op school of een leerstoornis ontwikke-
len. Zoek tijdig hulp bij een arts of therapeut.

. Zorg voor minimaal 7-8 uur slaap per dag: een 
goede nachtrust speelt een sleutelrol in het al-
gehele welzijn en de gezondheid van alle men-
sen, maar is zelfs nog belangrijker bij mensen 
met epilepsie. Een slechte slaapkwaliteit kan op 
zijn beurt de frequentie van aanvallen verhogen.

. Zorg voor een evenwichtige voeding en gezonde 
lichaamsbeweging. 

. Gebruik geen tabak, drink weinig of geen alcohol 
en gebruik geen drugs.

. Hou ook andere gezondheidsproblemen onder 
controle en consulteer zo nodig tijdig een arts.

Hoe goed ga ik met mijn epilepsie om? 
Doe de test!

Hoeveel van de hierboven genoemde zelfmanage-
mentstrategieën gebruik je al om je epilepsie onder 
controle te houden?

. 0-3: je bent onderweg!

. 3-5: goed gedaan en probeer er nog een paar aan 
toe te voegen.

. 5-10: uitstekend! ga zo door!

. 10: gefeliciteerd! je hebt je epilepsie-zelfmanage-
ment onder de knie!

Bronnen:
Epilepsy Foundation (US)- www.epilepsy.com - Epilepsy-Selfmanagement 
Managing Epilepsy Well Network - https://managingepilepsywell.org
CDC Centers for Disease Control and Prevention -  

https://www.cdc.gov/epilepsy/managing-epilepsy/checklist
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Epilepsie, depressie en zelfs corona 
behandelen met neurostimulatie?

Prof. Kristl Vonck – Dienst Neurologie UZ Gent – Epilepsie Liga

Veel neuropsychiatrische aandoeningen kunnen we nog niet genezen, zeker 
niet met medicatie alleen. Gelukkig horen we minstens evenveel toekomst-
muziek in andere behandelingen, zoals bijvoorbeeld het stimuleren van 
hersenzenuwen. Hoe kunnen we via neurostimulatie epilepsie, depressie én 
misschien zelfs corona behandelen?

De zwervende zenuw

In de 4brain onderzoeksgroep van de Universiteit 
Gent gebeurt reeds jaren onderzoek naar stimulatie 
van de zogenoemde zwervende zenuw, of de nervus 
vagus. Iedereen heeft twaalf paar craniale zenuwen 
of hersenzenuwen, die zowel motorische als senso-
rische informatie doorgeven tussen je hersenen, nek 
en romp. De zwervende zenuw is het tiende paar 
daarvan. Dat die zwervende zenuw geschikt is om 
bepaalde aandoeningen mee te behandelen, heeft 
te maken met de plaats waar in het lichaam de zenuw 
zich bevindt. Door de vertakte, kabelachtige struc-
tuur verbindt de zwervende zenuw heel wat organen 
met elkaar. De zenuw verzorgt een aantal ingewikkel-
de functies in het lichaam, zoals smaak, de vertering, 
slikken, hartcontrole en ontstekingsreacties in het 
lichaam. Door de connecties die de zenuw maakt 
tussen hersenen en hart helpt de zenuw je lichaam 
te ontspannen na periodes van stress.

Elektrische stimulatie

Zeker bij neurologische aandoeningen helpt het 
chemisch ingrijpen via medicijnen soms niet. Onze 
hersenen zijn erg complex. Ze werken niet alleen met 
chemische structuren (zgn. neurostransmitters), 
maar ook via elektrische prikkels die over ingewik-
kelde zenuwbanen worden gestuurd. Wanneer we de 
zwerverszenuw als behandelingsmiddel zien, probe-
ren we dus de elektrische prikkels die in die zenuw 
lopen, te beinvloeden door externe elektrische vel-
den aan te leggen rond de zenuw met een elektrode 
die verbonden is met een ingeplante pacemaker. 
Elektrische stimulatie of neurostimulatie van de 
zwervende zenuw is vrij doeltreffend vooral voor de 
behandeling van epilepsie die niet reageert op me-

dicatie of niet kan worden behandeld met een her-
senoperatie. Toch zijn er nog heel wat onzekerheden. 
We kunnen mensen wel beter maken met de behan-
deling, maar niet genezen. De elektrische prikkels 
in onze hersenen zijn heel wat complexer dan de 
prikkels die wij kunnen namaken. Er zijn nog heel wat 
open vragen die we via ons onderzoek zoveel moge-
lijk proberen te beantwoorden.

Iedereen is uniek

Elk lichaam is bovendien anders. Geen enkel her-
sennetwerk is hetzelfde. Daarom reageert iedereen 
anders op de stimulatie. Er zijn heel wat verschillen-
de combinaties mogelijk om de zwerverszenuw en 
de connecties met de hersenen te stimuleren. Zo 
kunnen we de sterkte, frequentie en pulsbreedte van 
de prikkels variëren. Er moet nog achterhaald wor-
den wat de optimale neurostimulatie is, en dat kan 
erg variëren van patiënt tot patiënt. Er werden on-
dertussen ook pacemakers en elektroden ontwik-
keld die we niet moeten inbrengen in het lichaam, 
maar die extern kunnen stimuleren - op een niet-in-
vasieve manier dus. Ook moet verder onderzocht 
worden of dezelfde resultaten kunnen worden be-
reikt als met het implantaat.

Depressies in de kiem smoren

De zwervende zenuw stimuleren blijkt niet alleen 
doeltreffend als behandeling voor epilepsie, maar 
ook voor depressie. Dat is logischer dan het lijkt, 
want er is wel degelijk een duidelijk verband tussen 
beide ziektes. Net zoals patiënten met andere neuro-
logische aandoeningen, lijden epilepsiepatiënten 
vaak aan depressie. Tijdens de behandeling van hun 

ARTIKEL 
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epilepsie bleek die depressie in bepaalde gevallen 
te verbeteren. Hoe dat komt? Omdat beide ziektes 
zich in hetzelfde hersennetwerk manifesteren, en de 
zwervende zenuw verbonden is met bepaalde onder-
delen van dat netwerk. Ook die behandeling is intus-
sen erkend, maar heeft nog heel wat bijkomend 
onderzoek nodig. 

Ontstekingsziektes bestrijden?

Maar er is méér. Wellicht kunnen zenuwstimulaties 
niet alleen neurologische ziektes behandelen, maar 
ook ontstekingsziektes zoals reumatische artritis. 
In een gezond lichaam detecteert de zwervende 
zenuw heel snel ontstekingsreacties, en informeert 
zo de hersenen zodat die in gang treden om de ont-
steking op te lossen. Wanneer die reactie verstoord 
is, zoals bij ontstekingsziektes, kan je via stimulatie 
van de zwerverszenuw een gelijkaardige werking in 
gang zetten. Er zijn reeds erg positieve resultaten 
beschikbaar bijvoorbeeld bij patienten met ge-
wrichtsreuma. Ook bij coronapatiënten met ontste-
kingsreacties lopen er momenteel een aantal stu-
dies. Enerzijds is het goed geweten dat patienten 
met corona ernstig ziek worden door een overprik-
keling van ons normaal onstekingssysteem. 

Mogelijks speelt ook de zwerverszenuw daar een rol 
in en kan het elektrisch stimuleren van de zwervers-
zenuw de overmatige reactie gunstig beïnvloeden. 
Bovendien is het geweten dat tarlijke patienten na 
corona ernstige neuropscyhologische problemen 
ontwikkelen en ook hiervoor wordt in een tweede 
stadium van de ziekte deze behandeling onderzocht. 
Omdat we de externe apparaten ter beschikking 
hebben, zijn de studies iets makkelijker haalbaar. 
Maar het wetenschappelijk vraagstuk is toch erg 
moeilijk op te lossen. De patienten met corona krij-
gen tegelijkertijd ook andere behandelingen, dus 
weten we nog niet precies wat hen nu beter maakt.

Referenties
Transcutaneous auricular vagus nerve stimulation cannot modulate the P3b 

event-related potential in healthy volunteers. Stefanie Gadeyne, Ann 
Mertens, Evelien Carrette, Freek Van den Bossche, Paul Boon, Robrecht 
Raedt and Kristl Vonck. Clinical Neurophysiology (accepted in 2021).

 Transcutaneous vagus nerve stimulation does not affect verbal memory 
performance in healthy volunteers. Frontiers in Psychology 11. Ann 
Mertens, Lien Naert, Marijke Miatton, Tasha Poppa, Evelien Carrette, 
Stefanie Gadeyne, Robrecht Raedt, Paul Boon and Kristl Vonck (2020) 

 Recent advances in devices for vagus nerve stimulation. Expert Review of 
Medical Devices 15(8):527-539. Ann Mertens, Robrecht Raedt, Stefanie
Gadeyne, Evelien Carrette, Paul Boon and Kristl Vonck. (2018

HELAAS …

Ons project voor de Warmste wWek, de 
uitwerking van de EpiTaxi (een soort taxidienst 
voor mensen met epilepsie), werd niet 
weerhouden... Heel jammer vinden we dit. 
Maar we wensen natuurlijk alle geselecteerde 
organisaties heel veel succes toe met de 
uitwerking van hun projecten!

Indien jullie graag een actie willen opzetten ten 
voordele van de Epilepsie Liga (en dat kan op om 
het even welk moment tijdens het jaar), neem 
gerust contact op met Barbara, onze beleids-
medewerker, via info@epilepsieliga.be. 

Music for Life

Wil je graag een gift doen? Giften vanaf €40 zijn fi scaal aftrekbaar.
Storten kan op BE64 64511290 0052 met mededeling gift + naam.

Alle beetjes helpen en samen kunnen we veel meer bereiken!
Bedankt! 
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VPP bericht en antwoordt op je vragen!

Wat is het “Terug naar Werk”-plan en 
welke initiatieven bestaan er nog meer 
om de 1ste stap naar werk met een 
chronische ziekte te vergemakkelijken? 
Deze vraag werd beantwoord door Eline 
Bruneel en Koen Neyens van VPP

Met de inzet van ‘Terug naar Werk’-coördinatoren
wil minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken 
Frank Vandenbroucke mensen die al lange tijd niet 
meer aan het werk zijn wegens ziekte ondersteunen. 
Deze coördinatoren moeten hen begeleiden om 
opnieuw stappen naar werk te zetten of ervoor zor-
gen dat ze bij de juiste dienst terecht komen. Deze 
coördinatoren zullen, zoals het woord het zegt, voor-
al een coördinerende rol opnemen. Het is niet de 
bedoeling dat zij de persoon gaan coachen in het 
terug aan de slag gaan, daar zijn andere diensten 
voor. Deze coördinator moet een laagdrempelig aan-
spreekpunt zijn en de spil in iemand zijn ‘Terug naar 
Werk’-traject. 

Zodra de wetteksten van het ‘Terug naar Werk’-plan 
beschikbaar zijn, informeren we jullie hier uitgebreid 
over. 

Ben je arbeidsongeschikt maar denk je eraan om 
opnieuw aan de slag te gaan? Dan kan je het werk 
gedeeltelijk hervatten via het systeem van gedeel-
telijke werkhervatting, ook wel toegelaten arbeid 
of progressieve werkhervatting genoemd. Als de 
adviserend arts van het ziekenfonds je arbeidson-
geschikt verklaart, betekent dit niet automatisch dat 
je geen job meer kan uitoefenen. Heel wat personen 
die ziek zijn, zijn tijdens hun erkende arbeidsonge-
schiktheid nog in staat om een aantal uren of dagen 
per week te werken. Wil je hier meer over weten? 
Neem dan contact op met je ziekenfonds.

Heb je nog een contract bij een werkgever? Dan 
kan je altijd een gesprek met je arbeidsarts aanvra-
gen. Tijdens dit gesprek kan je een mogelijke terug-
keer naar de werkvloer bespreken en bekijken welke 
aanpassingen nodig zijn. Het gaat hier niet om een 
medische beoordeling en het is ook niet de bedoe-
ling dat de arbeidsarts na dit overleg uitspraken doet 
over je (on)geschiktheid om het werk uit te voeren.

Bron:
Samenspraak – Nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntplatform (nr.110 nov. 

2021)
Meer info: info@vlaamsptatientplatform.be - www.vlaamspatientenplatform.be

TER INFO

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 2022
organiseert Fiola vzw de 15de editie van 
de Kangoeroebeurs in Waregem Expo.
Het is dé Zorgbeurs voor kinderen en jongeren met een beperking 
en hun netwerk. Het aanbod van de beurs is verdeeld in vier grote 
thema’s: zorg & informatie, spel & leren, vrije tijd & vakantie, hulpmiddelen & aanpassingen. 
Prik de data nu al in uw agenda en ontdek de zorgbeurs met kindvriendelijke sfeer waar 
ontdekken en uitproberen, informeren en inspireren centraal staan. 
Meer info op https://kangoeroebeurs.be

De Epilepsie Liga en de contactgroepen zijn opnieuw aanwezig met een gezamenlijke stand!
Alvast van harte welkom! 

AANKONDIGING 

thema’s: zorg & informatie, spel & leren, vrije tijd & vakantie, hulpmiddelen & aanpassingen. 



WIST JE DAT?

… dat bepaalde brein-
 stimulatie tot minder piekeren 

en betere keuzes leidt?

Het prikkelen van de prefrontale cortex leidt 
tot minder piekergedachten en minder spijt over 

gemaakte keuzes, blijkt uit recent onderzoek aan 
de Universiteit Gent. Piekeraars zijn meer vatbaar voor 

gevoelens van spijt, vertellen neurowetenschappers 
Marie-Anne Vanderhasselt en Jens Allaert (UGent). 

‘Piekeren is niet onschuldig. Het zorgt voor een vicieuze 
cirkel die kan leiden tot een depressie of angststoornis,’ 
zegt Vanderhasselt. ‘Psychosociale stress doet hier nog 
een schepje bovenop. Allaert: ‘Bij stress en angst is ons 

gedrag minder logisch en doelgericht. Ons limbisch 
systeem of de amygdala, de plek in de hersenen waar 

onze emoties verwerkt worden, neemt het over. De 
prefrontale cortex of het voorste gebied in de hersenen 

zorgt ervoor dat onze emoties weer in balans komen. Het 
is ons controlesysteem.’ Neurale stimulatie kan daarom 

een prima aanvulling zijn op bijvoorbeeld therapie of 
mindfulness.’ 

Bron: Eos Wetenschap - Psyche & Brein 15/07/2021

… dat hersenen meest vatbaar zijn 
voor leesontwikkeling in de eerste 

twee jaren van basisonderwijs?

Uit een jarenlange studie van KU Leuven, in 
samenwerking met technologiebedrijf Icometrix, 

blijkt dat de gebieden die het leesnetwerk in de 
hersenen vormen, zich het meest ontwikkelen in het 
eerste en tweede leerjaar. De resultaten onderstrepen 

het belang van een vroege interventie bij leesproblemen 
zoals dyslexie. ‘Onze onderzoeksvraag spitste zich toe 
op de oorzaak van dyslexie, en of die er al is voordat je 

leert lezen.’, vertelt neurowetenschapper Maaike 
Vandermosten (KU Leuven). Aan de studie namen 75 
Vlaamse kinderen deel die van in de kleuterklas tot en 
met het vijfde leerjaar werden opgevolgd. “Bij een deel 

van hen wisten we dat ze minstens 50% kans hadden op 
dyslexie, aangezien één van hun ouders het heeft”. “We 
verwerken visuele objecten zoals geschreven woorden 

van kleins af aan ook in de rechterkant van de hersenen, 
maar zodra we leren lezen is het toch de linkerkant die 

domineert. Bij kinderen met dyslexie zagen we dat zij de 
rechterkant meer ontwikkelden.”

Met leesinterventies zoals logopedie wordt vaak pas in 
het derde leerjaar gestart, omdat er sprake moet zijn van 

een hardnekkig probleem. Maar tegen dan is het 
leesnetwerk niet meer zo plastisch. 

Bron: Eos Wetenschap - Psyche & Brein 01/09/2021

… dat men in de (nabije) toekomst met een ademtest 
een juiste behandeling voor epilepsie kan bepalen?

Onderzoekers van de Universiteit van Basel hebben een 
nieuwe testmethode ontwikkeld om het succes van de 

behandeling bij epilepsiepatiënten te meten. Bij de 
behandeling van epilepsie met AE moet de dosis 
immers precies op de individuele patiënt worden 

afgestemd. Het onderzoeksteam onder leiding van 
professor Sinues van de Universiteit van Basel en het 
University Children's Hospital Basel zocht tweeënhalf 
jaar naar een manier om de dosering van medicijnen 

die aan epilepsiepatiënten worden toegediend zo 
precies mogelijk te bepalen.

Dit doel hebben ze uiteindelijk bereikt met behulp van 
een ademtest. Het voordeel is dat deze monitoring geen 

bloedmonster vereist, wat altijd een stressfactor voor 
kinderen kan zijn. En omdat het monster niet eerst naar 

het laboratorium hoeft te worden gestuurd, zijn de 
resultaten onmiddellijk beschikbaar. Deze ademtest is 
vergelijkbaar met de alcoholtest die de politie gebruikt, 

alleen gaat het hier om een veel grotere 
‘ademmeetmachine’. “Omdat alcohol in hoge 

concentraties in de adem aanwezig is, heb je maar een 
klein apparaatje nodig, maar we zijn op zoek naar een 

druppel in 20 zwembaden", aldus professor Sinues. 
De onderzoekers willen met de resultaten bepalen of 

de werkzame stoff en in de juiste concentraties in het 
lichaam aanwezig zijn en of ze het gewenste eff ect op de 

ziekte hebben. Hun inspanningen zijn niet voor niets 
geweest: zowel bij de jonge patiënten als bij de 
volwassen referentiegroep in de Universitaire 

Ziekenhuizen in Zürich leverden de ademtests dezelfde 
resultaten op als de conventionele bloedtesten, zoals 

gerapporteerd door de onderzoeksgroep in hun studie 
gepubliceerd in Communications Medicine. 

Dit betekent dat er naast bloedonderzoek een tweede 
manier is om de behandeling van epilepsie op te 

volgen. De nieuwe technologie biedt artsen een niet-
invasieve test die hen onmiddellijk aanwijzingen geeft 

over hoe goed het verloop van de therapie verloopt. 
Hierdoor kunnen ze snel reageren als de dosis moet 

worden aangepast.
Het duurde vier jaar om deze doorbraak te bereiken en 

de techniek is nog niet geschikt voor wijdverbreid 
gebruik - maar dat is het doel dat Sinues zichzelf heeft 

gesteld. De start-up "Deep Breath Intelligence" is immers 
speciaal voor dat doel opgericht en wil nu een licentie 

verkrijgen voor de meettechniek.

Bron: Universiteit van Basel - 03-08-2021
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Enkele vragen over anti-epileptica (AE) 
in ‘close-up’

Hoe worden geneesmiddelen/AE ontwikkeld?
Producenten onderzoeken en ontwikkelen genees-
middelen tijdens een zeer lang, ingewikkeld en duur 
proces. Elke stap van het proces is bedoeld om er-
voor te zorgen dat het medicijn veilig is, dat het 
werkt, en dat het op een consistente manier gepro-
duceerd kan worden.

Proeven en testen
Onderzoekers zoeken in de eerste fase van de ont-
wikkeling van geneesmiddelen naar chemische sa-
menstellingen, die kunnen lijken op een reeds be-
staand geneesmiddel, waarvan ze denken dat ze 
voor een bepaalde aandoening kunnen werken.
Zodra een samenstelling is gevonden, volgt de test-
fase. Dit houdt in dat er getest wordt  om te zien of 
het doet wat de onderzoekers er van verwachten. De 
eerste proeven kunnen computertests zijn. Daarna 
wordt de samenstelling getest op dieren voordat het 
wordt getest op menselijke vrijwilligers.
Deze proeven gebeuren in drie fasen en kunnen tot 
zes jaar in beslag nemen. Strikte richtlijnen en ethi-
sche normen zorgen ervoor dat geneesmiddelenon-
derzoek eerlijk, nauwkeurig en grondig verloopt, en 
genoeg informatie geeft over het medicijn om te 
weten of het werkt.
Het idee is om een medicijn te ontwikkelen dat zo 
effi ciënt mogelijk is met zo weinig mogelijk bijwerkin-
gen. Een geneesmiddel krijgt alleen een vergunning 
als de voordelen opwegen tegen de risico’s.

Verlenen van vergunningen voor geneesmiddelen
Zodra een medicijn is ontdekt, getest, werkt, en 
veilig is, is de volgende stap het verkrijgen van een 
licentie of vergunning bij het Europese geneesmid-
delenbureau (EMA) en in België, het Federaal Agent-
schap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproduc-
ten (FAGG). Zodra een medicijn een licentie heeft, 
kan het worden voorgeschreven en gebruikt. 
De procedure voor het verlenen van een vergunning 
kan twee tot drie jaar duren. Zodra een geneesmid-
del een vergunning heeft, kan het worden geprodu-
ceerd en in de apotheken verkocht. Om dit stadium 
te bereiken kan het tot 12 jaar duren.

Ethiek
Geneesmiddelenonderzoek moet ethisch verlopen 
(in overeenstemming met wat moreel juist is). Bij 

bepaalde groepen mensen mag men geen medicij-
nen testen. Daartoe behoren kinderen, mensen van 
60 jaar en ouder en zwangere vrouwen. 
Zodra een geneesmiddel is toegelaten voor volwas-
senen, gaat men verder testen, eerst bij ouderen en 
vervolgens bij kinderen.
Nieuwe geneesmiddelen worden gewoonlijk niet voor-
geschreven aan zwangere vrouwen totdat zij grondig 
zijn getest in de andere groepen. Zodra een zwangere 
vrouw een nieuw geneesmiddel krijgt voorgeschreven, 
zal zij zeer nauwlettend opgevolgd worden.

Patenten
Zoals voor veel uitvindingen worden ook nieuwe 
geneesmiddelen gepatenteerd. Dit patent is het 
wettelijke recht van het bedrijf om als enige dat me-
dicijn te maken voor een bepaalde tijd (meestal 20 
jaar). Gedurende deze tijd mag geen enkel ander 
bedrijf het maken. Omdat het ontwikkelen van een 
nieuw geneesmiddel zoveel kost, heeft het bedrijf 
de tijd ‘onder patent’ om te proberen een deel van 
deze kosten terug te verdienen door hun medicijn te 
verkopen tegen een prijs die de ontwikkelingskosten 
weerspiegelt.
Wanneer het patent op het geneesmiddel vervalt (na 
20 jaar), kunnen andere bedrijven hun eigen versies 
van het geneesmiddel maken. Deze versies worden 
‘generisch’ genoemd (zie hieronder).
Omdat andere bedrijven niet de kosten hebben gehad 
van het ontwikkelen van het geneesmiddel, kunnen hun 
versies goedkoper zijn dan de oorspronkelijke versies.

VRAAG EN ANTWOORD
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Wat is een bloedspiegelbepaling?
Met een bloedspiegelbepaling bekijkt men de con-
centratie van het AE aanwezig in het lichaam van de 
persoon. Het testen houdt in dat bloed- of speeksel-
monsters worden genomen om de hoeveelheid ge-
neesmiddel te meten dat beschikbaar is om te 
werken (de biologische beschikbaarheid). Dit is dus 
een goede manier om te meten hoeveel van het 
geneesmiddel uw lichaam krijgt.
Hoe vaak dit bloedonderzoek  wordt gedaan, hangt 
af van elk AE. De bloedspiegels van de oudere ge-
neesmiddelen worden vaker gedaan om veranderin-
gen in doses te helpen begeleiden. Er zijn gevestigde 
waarden voor bloedspiegels beschikbaar voor de 
oudere medicijnen, maar niet zo veel voor nieuwere 
medicijnen. Voor sommige van de nieuwere AE zijn 
tests voor bloedspiegels mogelijk niet beschikbaar 
of nuttig bij het aanpassen van de doses van een 
geneesmiddel.
Het zogenaamde therapeutische bereik van bloed-
spiegels bij AE is de concentratie van het middel in 
het lichaam waar de meeste patiënten een goede 
controle over aanvallen hebben en weinig of geen 
bijwerkingen.

Wat met de bijwerkingen van AE?
Geneesmiddelen voor epilepsie kunnen bij sommige 
mensen ongewenste bijwerkingen veroorzaken. 
Meestal zijn de effecten mild en duren ze niet lang. 
Vaak kunnen ze worden verholpen door de dosis aan 
te passen.
Enkele veelvoorkomende bijwerkingen die kunnen 
optreden in de eerste paar weken van het gebruik 
van medicijnen tegen epilepsie, zijn vermoeidheid, 
maagklachten of ongemak, duizeligheid of wazig 
zien. Sommige hiervan treden mogelijk niet op of 
worden goed verdragen als de medicatie met een 
lage dosis wordt gestart en langzaam wordt ver-
hoogd. Ze verdwijnen vaak in de loop van enkele 
weken of maanden. Veel mensen hebben weinig of 
geen last van bijwerkingen.

Bronnen:
Epilepsy Society april 2020 – epilepsysociety.org.uk. – ‘A closer look – questi-

ons about anti epileptic drugs’
Epilepsy Foundation - www.epilepsy.com – ‘Blood testing’

Wat is het verschil tussen merknaam (of handelsnaam) en 
generische naam bij AE?
Alle geneesmiddelen hebben een actief ingrediënt. Dit is het 
werkzame bestanddeel of het chemische deel van een ge-
neesmiddel dat een aandoening of ziekte kan behandelen of 
onder controle brengt.
De ‘generische’ naam van een geneesmiddel is de naam van 
dat werkzame bestanddeel, en alle geneesmiddelen met 
dezelfde werkzame stof hebben dezelfde generische naam. 
Generische namen beginnen met een kleine letter zoals na-
triumvalproaat, carbamazepine, lacosamide, lamotrigine, …
AE kunnen ook een ‘merknaam’ hebben die wordt gegeven 
door het bedrijf dat het middel heeft ontwikkeld. De merk- of 
handelsnaam begint met een hoofdletter, bv. een merknaam 
voor natriumvalproaat is Depakine, voor carbamazepine Te-
gretol, voor lacosamide Vimpat, voor lamotrigine Lamictal, ...

Wat zijn ‘eerstelijns’ en ‘tweedelijns’ AE?
AE zijn toegelaten voor het onder controle houden van bepaal-
de soorten aanvallen. ‘Eerstelijns’ en ‘tweedelijns’ verwijst 
naar de manier waarop AE worden geselecteerd en gebruikt.
Eerstelijns AE worden meestal als eerste overwogen bij het 
starten van de behandeling van epilepsie. Ze worden meest-
al in monotherapie voorgeschreven. Welk AE wordt gekozen, 
hangt af van het soort aanvallen die de persoon heeft.
Tweedelijns AE worden gewoonlijk als polytherapie (samen 
met een eerstelijns AE) gebruikt.
De behandeling met AE is echter altijd geïndividualiseerd, en 
soms verkiest de neuroloog, op basis van kennis en ervaring, 
om bij een patiënt een tweedelijns in plaats van eerstelijns-
geneesmiddel voor te schrijven.
Neurologen gebruiken vaak monotherapie bij het begin van 
een behandeling van epilepsie. Zo heeft men geen interactie 
met andere AE, vermindert men de kans op bijwerkingen, en 
is het duidelijk of het medicijn werkt of niet. Als één enkel AE 
de aanvallen niet stopt, is de optie om een ander eerstelijns 
geneesmiddel uit te proberen, óf een tweede toe te voegen.
Bij polytherapie (meer dan één AE) kunnen er bijwerkingen 
zijn van elk van de verschillende AE en moet de neuroloog 
bekijken welke bijwerking van welk medicijn kan zijn. Er zijn 
mogelijks ook interacties tussen de verschillende AE. Als de 
persoon een betere aanvalscontrole heeft, is het soms moei-
lijk te achterhalen welk AE hier dan het beste werkt. 

Hoe vaak moeten AE worden ingenomen?
Hoe vaak een AE moet ingenomen worden (een, twee of 
eventueel drie keer per dag) hangt af van de halfwaardetijd. 
De halfwaardetijd van medicatie is de tijd die nodig is om de 
hoeveelheid van het geneesmiddel te halveren. 
Wanneer het AE is ingenomen, heeft het tijd nodig om opge-
nomen te worden in het bloed. Eens in het bloed, kan de 
hoeveelheid ervan gemeten worden. Dit is de concentratie 
van het middel, wat een aanduiding is voor hoeveel van de 
actieve stof beschikbaar is om te werken.
Zodra het geneesmiddel zijn werk heeft gedaan, wordt het 
gemetaboliseerd (afgebroken) en geëlimineerd (verwijderd) 
uit het lichaam. Dus wanneer het geneesmiddel zijn halfwaar-
detijd bereikt heeft, is de helft ervan nog in het bloed aanwe-
zig en andere helft is afgebroken en verwijderd.
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Een epilepsie-aanval is een elektrische storing die de normale hersenfunctie verstoort. 
Aanvallen treden op wanneer abnormale elektrische signalen van de hersenen de manier 
veranderen waarop het lichaam functioneert. 
Een focale aanval begint op één enkele locatie in één hersenhelft, terwijl een gegeneraliseerde 
aanval tegelijkertijd in beide hersenhelften begint.
Naast deze indelingen zijn er vier verschillende fases van aanvallen: prodroom, pre-ictale fase 
(de ‘aura’), ictale en post-ictale fase.

Niet elke aanval heeft dezelfde symptomen of het-
zelfde verloop. Hierdoor kunnen individuele ervarin-
gen van mensen met epilepsie variëren, wat bete-
kent dat sommige mensen niet alle stadia of 
symptomen zullen ervaren die hieronder worden 
beschreven.

Als jij of je kind of partner epilepsie hebt, kan je een 
aanvalspatroon hebben dat alleen de ictale fase om-
vat, of een aanvalspatroon dat ook andere aanvals-
fases omvat. Het is belangrijk om te leren hoe je deze 
fases kunt herkennen, zodat je verwondingen of 
schadelijke effecten van een aanval kan voorkomen.

Prodroom (vóór het begin van 
de aanval)

Sommige mensen met epilepsie zeggen dat ze aan-
voelen wanneer een aanval op komst is. De prodro-
male fase is een subjectief gevoel dat enkele uren 
of zelfs dagen voor de eigenlijke aanval kan optreden. 
De meest voorkomende symptomen van een 
prodroom zijn verwardheid, angst, prikkelbaarheid, 
hoofdpijn, tremor, stemmingswisselingen, moeite 
om te slapen, moeite om zich te concentreren, ...
Ongeveer 20% van de personen met epilepsie er-
vaart deze gewaarwordingen. Voor hen is dit een 
soort waarschuwingssignaal dat er een aanval op 
komst is. In tegenstelling tot een aura maakt deze 
fase echter geen deel uit van de aanval. Mensen met 
tonisch-clonische aanvallen lijken meer kans te 
hebben op prodroom-symptomen.

Aura (of pre-ictale’ fase)

De eerste fase van een aanval, een aura, wordt ook 
wel de pre-ictale fase genoemd.

Deze fase vindt plaats direct vóór de ictale fase van 
een aanval en kan enkele seconden tot een uur 
duren. Aura’s worden over het algemeen beschouwd 
als een vroeg deel van de aanval.

De meeste mensen zijn zich bewust van hun eigen 
symptomen tijdens een aanvals-aura en ervaren elke 
keer hetzelfde type aura. Soms kan een persoon een 
aura hebben die niet overgaat in een ernstige of 
langdurige aanval. Sommige mensen ervaren hele-
maal geen aura en krijgen geen waarschuwing dat 
er een aanval op komst is.

Een aura kan symptomen met zich meebrengen zo-
als vermoeidheid, visuele veranderingen, een ‘déja 
vu’-gevoel (het gevoel dat iets al eerder is gebeurd, 
terwijl dat in feite niet het geval is), het ervaren van 
vreemde geuren, geluiden of smaken, duizeligheid, 
zichtproblemen, gevoelloosheid of ‘spelden en naal-
den’ in delen van het lichaam, misselijkheid, hoofd-
pijn, paniek, gevoelens van intense angst, …

Overzicht van de verschillenden fases 
bij een epilepsie-aanval

ARTIKEL
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Een aura kan lokaal blijven of zich verplaatsen naar 
andere delen van de hersenen, waarbij het bewust-
zijn van de persoon in verschillende mate wordt 
aangetast. De aura kan zich ook verspreiden naar 
beide hersenhelften en binnen enkele seconden tot 
minuten na het begin een secundaire gegenerali-
seerde aanval worden.

Als je merkt dat je vóór uw aanval telkens een aura 
hebt, kan je mogelijk een gevaarlijke activiteit of si-
tuatie vermijden, zoals traplopen of scherpe voor-
werpen hanteren. De neuroloog kan je aanraden om 
bepaalde anti-epileptica te nemen tijdens deze fase, 
vooral als jouw aanvallen bijzonder ernstig zijn.

De ictale fase (of midden-fase)

De meest prominente en zichtbare fase van een 
aanval is de ictale fase. Deze fase start vanaf het 
eerste symptoom tot het einde van de aanvalsacti-
viteit. Het is gedurende deze tijd dat er intense 
elektrische activiteit plaatsvindt in de hersenen.
Deze fase is verschillend voor elke persoon met 
epilepsie.
Tijdens deze fase kan je veranderingen in het bewust-
zijn, onwillekeurige bewegingen of beide ervaren. 
Een aanval kan gepaard gaan met trillende of schok-
kende bewegingen (convulsieve aanval) of zonder 
ongebruikelijke fysieke bewegingen (een niet-convul-
sieve aanval).
Onwillekeurige bewegingen kunnen betrekking heb-
ben op het hele lichaam, of één kant van het gezicht, 
arm of been. Tijdens die ictale fase kan het bewust-
zijn volledig of gedeeltelijk verstoord zijn.
Enkele veel voorkomende symptomen van deze fase 
kunnen zijn: verlies van bewustzijn, geheugenverlies, 
moeite met horen, ruiken van vreemde geuren, horen 
van geluiden die er eigenlijk niet zijn, moeite met 
spreken of vreemde woorden zeggen, herhaalde be-
wegingen (zoals smakken of kauwen op de lippen), …

De ictale fase duurt doorgaans enkele seconden tot 
enkele minuten. Meestal gaat de ictale fase van een 
aanval vanzelf over. In zeldzame gevallen kan deze 
fase heel lang duren en mogelijk pas stoppen als je 
snelwerkende anti-epileptica gebruikt (noodmedica-
tie) - dit type langdurige aanval wordt status epilep-
ticus genoemd.

Als je epilepsie hebt, is de diagnose van jouw type 
aanval en je behandelstrategie meestal gebaseerd 
op de kenmerken van jouw ictale fase. Het is dus 
het belangrijk om de details van deze ictale fase 
door te geven aan de neuroloog. 

De post-ictale fase (na de aanval)

De post-ictale fase is de fase na het actieve (ictale) 
deel van de aanval. Dit is de herstelfase en tijdens 
deze fase worden eventuele fysieke nawerkingen 
van de aanval gevoeld.

Het type aanval en het betrokken deel van de herse-
nen bepalen hoe lang het duurt voordat een persoon 
terugkeert naar zijn normale zelf. Sommige mensen 
herstellen onmiddellijk, terwijl anderen misschien 
minuten (of dagen) nodig hebben om het gevoel te 
hebben dat ze weer op hun baseline zijn.
Enkele veel voorkomende symptomen van deze fase 
zijn: verwardheid, gebrek aan bewustzijn, vermoeid-
heid, uitputting, hoofdpijn, misselijkheid, pijnlijke 
spieren, …

Het is normaal dat je je erg moe voelt na een aanval 
en het kan zijn dat je enkele dagen moet slapen 
voordat je je eindelijk uitgerust voelt. Soms kan je 
na een aanval niet echt in staat zijn om wakker te 
worden. Sommige mensen zijn na een aanval ook 
nog een tijd verward (postictale verwarring).
Anderen ervaren gedeeltelijke verlamming (zwakte) 
van een arm of been tijdens de postictale fase van 
een aanval. Deze verlamming, vaak beschreven als 
Todd’s verlamming, kan enkele uren tot zelfs dagen 
duren. Todd’s verlamming komt vaak overeen met 
het gebied van de hersenen waar de aanval begon, 
en het wordt soms beschouwd als een teken van 
focale aanvallen.

Als de aanval eenmaal voorbij is, herinneren sommi-
ge mensen zich misschien dat ze een aanval had-
den, of herinneren ze zich delen ervan, anderen 
herinneren zich helemaal niets.

Bronnen:
Nieuwsbrief WebMD Daily 24/11/2021 - What Are the Stages of Seizures?
Epilepsy Foundation – Fases of seizures – www.epilepsy.com
https://www.verywellhealth.com/An Overview of Seizure Phases
What are the phases of seizures? – CURE Epilepsy - www.cureepilepsy.org/

for-patients/
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FUS - Focused ultrasound

Emma Lescrauwaet, Vakgroep Neurologie, Onderzoeksgroep 4BRAIN, UZ Gent

Hoe we aandoeningen kunnen behandelen met geluidsgolven 

Wat is Focused Ultrasound? 

Focused ultrasound (FUS) is een relatief nieuwe en 
innovatieve techniek die toelaat om specifi eke ge-
bieden in de hersenen en het lichaam te verwijderen 
of aan te passen. De werking van FUS is het best te 
begrijpen aan de hand van de volgende metafoor. 
Wanneer je op een zonnige dag een vergrootglas op 
een blaadje richt, ontstaat er na enige tijd een klein 
gaatje in het blad. Dit komt doordat het vergrootglas 
de zonnestralen op één specifi ek punt bundelt en 
richt op het blad. Het samenkomen van al deze zon-
nestralen zorgt voor een ophoping van hitte, waar-
door er een gaatje in het blad brandt. Bij FUS wordt 
een gelijkaardige techniek toegepast, maar daarbij 
worden de zonnestralen vervangen door geluidsgol-
ven en het blaadje door een menselijk lichaam. 

Geluidsgolven worden wel vaker gebruikt in de 
medische wereld, zoals bij een echografi e. Het 
voordeel van geluidsgolven is dat ze makkelijk en 
veilig doorheen het lichaam penetreren zonder 
schade aan te richten. Bij FUS wordt een groot aantal 
geluidsgolven met een hoge of lage frequentie 
gegenereerd en vervolgens op één specifi ek punt in 
het hoofd of lichaam gericht (vandaar de naam 
‘focused’ ultrasound). Om te weten op welk punt de 
golven gebundeld moeten worden, liggen de 
patiënten tijdens de behandeling in een MRI 
(magnetic resonance imaging) scanner. Dit geeft een 
beeld van de hersenen of een ander deel van het 
lichaam. 

Vernietigen versus moduleren

Wanneer golven met een hoge frequentie gebruikt 
worden zorgt deze samenkomst van energie ervoor 
dat het weefsel op dat punt opwarmt en vernietigd 
wordt. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld tumoren 
succesvol verwijderd worden, zonder dat hiervoor 
een operatie nodig is. Bij golven met een lage fre-
quentie wordt er geen weefsel beschadigd, maar 
kunnen er wel processen gemoduleerd of aangepast 
worden (Bystritsky et al., 2011). 

De voordelen van FUS

Het grote voordeel van deze techniek is dat het 
non-invasief is. Dat wil zeggen dat er geen operatie 
of incisie aan te pas komt. Dit zorgt ervoor dat de 
patiënt een meer comfortabele behandeling kan 
ondergaan en sneller herstelt, waardoor ook de 
opnametijd in het ziekenhuis gereduceerd kan wor-
den. Daarnaast kan je heel focaal ingrijpen en wordt 
er dus geen omliggend weefsel beschadigd. Doordat 
gebruik gemaakt wordt van geluidsgolven, die mak-
kelijk doorheen de hersenen kunnen passeren, kan 
je met FUS ook inwerken op gebieden die dieper in 
de hersenen gelegen zijn en dus moeilijker te berei-
ken met klassieke methoden. 

Focused ultrasound als behandeling

FUS is reeds goedgekeurd door de FDA (Food and 
drug administration) voor twee neurologische 
aandoeningen, namelijk ‘essential tremor’ en de 
ziekte van Parkinson. Verder werd deze techniek ook 
reeds goedgekeurd voor het behandelen van kanker, 
waaronder prostaatkanker en botkanker. Momenteel 
wordt FUS nog volop onderzocht als behandeling 
voor talloze andere neurologische en niet-
neurologische aandoeningen (Focused ultrasound 
foundation, 2021). 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
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Epilepsie

Eén van deze neurologische aandoeningen is epilepsie.
Epilepsie is een aandoening waarbij de balans tus-
sen excitatie (i.e. de verhoging van activiteit) en in-
hibitie (i.e. de verlaging van activiteit) in de hersenen 
verstoord is. Hierdoor ontstaan de zogenaamde 
epileptische aanvallen. Aangezien 30% van de po-
pulatie die lijdt aan epilepsie niet behandeld kan 
worden met medicatie is onderzoek naar alternatie-
ve behandelingen van groot belang (French A., 2007). 

Er is een grote verscheidenheid aan hoe epilepsie 
zich manifesteert in de hersenen. Bij sommige epi-
lepsie patiënten is er één compact gebied in de 
hersenen verantwoordelijk voor de aanvallen. Deze 
mensen komen eventueel in aanmerking voor epi-
lepsiechirurgie, waarbij het bewuste gebied verwij-
derd wordt tijdens een hersenoperatie. Echter is dit 
niet zo vanzelfsprekend, want vaak is zo’n gebied 
moeilijk te bereiken en moet men ervoor zorgen dat 
er geen omliggend hersenweefsel beschadigd wordt. 
Deze limitatie zou dus in de toekomst ingevuld kun-
nen worden door FUS, aangezien deze techniek 
toelaat om in te werken op deze diepe en moeilijk te 
bereiken hersengebieden zonder daarbij omliggende 
gebieden te beschadigen. 

Echter, een groot deel van de epilepsie patiënten 
komt niet in aanmerking voor epilepsie chirurgie, 
aangezien bij hen de epileptische activiteit zich ver-
spreid over grotere gebieden, zelf over beide hersen-
helften heen. Een alternatieve behandeling voor 
deze groep patiënten is neuromodulatie. Tot op he-
den zijn er al verschillende technieken beschikbaar 
(e.g. diepe hersenstimulatie, nervus vagus stimula-
tie etc.) (Boon et al., 2018). Ook FUS is bij het ge-
bruik van laag frequente radiogolven een vorm van 
neuromodulatie. De laagfrequente golven worden 
gericht op één specifiek gebied in de hersenen die 
men wilt moduleren. Zo kan bijvoorbeeld de hyper-
excitatie die aanwezig is bij mensen met epilepsie 
onderdrukt worden.

Dierenstudies toonden reeds aan dat FUS met laag-
frequente radiogolven geïnduceerde abnormale ac-
tiviteit in ratten kan verlagen. Een zeer recente stu-
die onderzocht of FUS ook veilig en effectief is bij 
mensen, met name epilepsiepatiënten die niet ge-
holpen kunnen worden met medicijnen (Lee et al, 
2021). Men kon hierbij aantonen dat FUS toegepast 
kan worden zonder dat er blijvende ernstige bijwer-
kingen ontstaan op korte termijn. Daarnaast zag 
men ook dat er kort na de toepassing van FUS een 
verlaging van de neurale activiteit te zien was op het 
EEG (elektro-encefalografie). Dit is in lijn is met de 
vooropgestelde hypothese en toont het potentieel 
van FUS in het behandelen van epilepsie aan. Echter 
heeft deze studie ook enkele limitaties. Het aantal 
onderzochte patiënten is eerder laag (N = 6) en er is 
geen controleconditie voorzien. 

Conclusie

Hoewel deze techniek veelbelovend is, is er nog een 
grote nood aan klinische studies bij zowel gezonde 
proefpersonen als patiënten nodig om meer weten-
schappelijke kennis over deze relatief nieuwe tech-
niek te verzamelen. Zo is het nog niet helemaal 
duidelijk of FUS volstrekt veilig is, wat de effecten 
op lange termijn zijn, wat de meest optimale para-
meters zijn enzovoort.    

Nota:
Dit soort onderzoek gebeurt momenteel nog niet in 
de onderzoeksgroep 4Brain, aangezien er nog geen 
FUS device voorhanden is. Het is wel de bedoeling 
dat 4Brain in de toekomst hier onderzoek naar doet, 
zowel preklinisch als klinisch. 4Brain is een onder-
zoeksteam van neurowetenschappers aan de Uni-
versiteit Gent (www.4brain.be).
In Nederland wordt hier wel al actief onderzoek naar 
gedaan. Een bekend centrum hiervoor is het Don-
ders instituut, waarbij Dr. Lennart Verhagen princip-
al investigator is. 
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Wat weet je over mij, wat wil je weten?
Hetgeen werd gezegd, reeds vlug vergeten.
In mijn hoofd spookt iets geestigs rond, 
vang mijn dromen, tot de morgenstond 
STA OP! Tijd om de koude vloer te betreden!

Ik wil bijleren om best in ’t leven te staan
zodat jullie, wereld, op mij kunnen bouwen,
de tegelvloer is hard en koud, pijn gedaan,
kan ik mijn lichaam wel vertrouwen?

Iedere keer een nare smaak in droge mond
Wat heeft het deze keer zover doen komen?
Ik richt me op van die verduivelde grond,
een tegengif had ik toch gisteren genomen …?

Dat stukje brein verloren, nu reeds 20 jaar terug,
lijkt een schaduw te hebben geworpen met z’n rug.
Weggehaald om het neervallen te verbreken,
maar ’t gevaar van de koud vloer is niet geweken.

Kunnen we de vloer misschien verwarmen?
De koude en kilheid wegnemen, elkaar omarmen.
Tegels die me nu zo bekend geworden zijn,
Blijven koud en hard, niet warm, zacht en fijn.

Antwoorden op de vragen in mijn schriftje bovenaan,
heeft de koude vloer tot op  heden niet toegestaan.

(2021) Thomas Grainger

DE KOUDE VLOER

Orage (storm) – een lied over epilepsie
AVA is een muzikante-regisseuse die sinds 
haar 15de epilepsie heeft en die op 8 februari 
2021, voor de Internationale Epilepsiedag in 
Frankrijk, een liedje over deze aandoening 
heeft uitgebracht. 

“Na tien jaar dwalen om de diagnose te ontdekken, 
tien jaar van twijfels, schaamte, angst, zonder te 
begrijpen wat me overkwam, maakt epilepsie nu 
deel uit van mijn leven zonder nog een lijdensweg 
te zijn. Vandaag wil ik vertellen wat er in mijn hoofd 
gebeurt tijdens deze “storm in de hersenen”. Ik wil 
door middel van kunst, de pijn overstijgen van het 
zien verdwijnen van iemands identiteit en de band 

die je hebt met dierbaren tijdens deze aanvallen. 
Het is voor mij ook een manier om andere mensen 
die met epilepsie leven te vertellen dat ze niet alleen 
zijn, en ons verhaal onder de aandacht te brengen.”
Het liedje en de video ‘Orage’ nemen de kijker mee 
naar wat er in hun hoofd gebeurt tijdens een parti-
ele aanval. 
Lied en video zijn terug vinden op Youtube: https://
youtu.be/JlErIxmH0-0 (pas op voor fotogevoeligheid 
voor sommige van mensen met epilepsie en licht-
flitsgevoeligheid).
Je kan het nummer ook beluisteren op Spotify. 

Bron: https://www.fondation-idee.org/ (Lyon – France)
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Het verhaal van Jasmijn  ...
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Hallo ik ben Jasmijn! Ik wordt over twee weken 21, een leeftijd die hard gevierd 
wordt als jongere, bij mij helaas wat minder. 
Sinds mijn 17de heb ik epilepsie en mijn leven staat sindsdien helemaal overhoop, 
want je hebt er niet om gevraagd … én je stelt je elke dag 100 vragen!

Ik voel me steeds erg beperkt, geen rijbewijs en 
dat zal nog wel even zo zijn, een helm dragen 
tijdens het fi etsen, fuiven en festivals zijn ook 
niet meer wat ze daarvoor voor mij waren. Ik 
dronk ook graag wel eens iets en soms wat te 
veel, ik danste graag nachten lang en ik genoot 
erg van het leven dat ik had ... Eigenlijk had ik 
niets om over te klagen: een goed lief dat me 
graag zag, een goede en lieve thuissituatie met 
de normaalste ups en downs ...

Sinds ik te horen kreeg dat ik epilepsie had, 
wist ik zelfs niet wat te zeggen. Ik stond er nog 
niet bij stil wat een invloed het heeft op je 
leven, en op je omgeving.
Mijn vriend toen kon de druk en de aanvallen 
niet goed aan en we zijn uit elkaar gegaan. 
Mijn ouders hebben het er ook heel zwaar mee, 
ze zijn altijd ongerust als ik weg ben of te wei-
nig slaap. Mijn vrienden ben ik dankbaar voor 
alles. Ze helpen me altijd bij elke aanval of raar 
gevoel, en bij een momentje dat ik me niet 
goed voel, zijn ze er voor mij! Ook als ze soms 
hard schrikken als ik een aanval heb, toch 
stellen ze me steeds gerust dat alles oké is en 
dat het goed komt. 

Mijn studies zijn helaas niet gelopen zoals ik 
had verwacht. Mijn laatste jaar in het middel-
baar was enorm zwaar, veel aanvallen en op 
school schaamde ik me rot!
Sinds ik naar de hogeschool ga, is het allesbe-
halve beter geworden, door de stress en drukte 
die er bij komt, en dit hoe graag ik ook studeer! 
Ik studeerde vorig jaar orthopedagogische 
begeleiding en ik deed dit enorm graag. Maar 
toen mijn stage zou starten, moest ik stoppen … 
De school(directie) was bang en ongerust en ze 
zeiden dat ik beter kon stoppen zodat ik nie-
mand in gevaar kon brengen … Ik voelde me 
echt een ‘patiënt’, een ‘zieke’, iets waar mensen 
schrik van hebben.

Ik heb veel momenten op de spoed doorge-
bracht. Ik lach dit vaak weg, maar als twintiger is 
dat niet simpel, en mentaal is het erg zwaar om 
te verwerken en te leren leven met het feit dat je 
epilepsie hebt. Je denkt na over alles en jezelf zet 
je automatisch op een tweede plaats. Ik heb veel 
feestjes en dergelijke gelaten omdat ik bang was 
om een aanval te doen en ik vond het al erg op 
voorhand omwille van mijn vrienden. 

Ik kan nog een heel boek vol vertellen, maar er 
met iemand over praten die naar je luistert, dát 
doet al heel veel, dan voel je je beter gehoord. Ik 
ben nog steeds niet goed in het omgaan met 
mijn epilepsie, en het ‘leren’ ermee leven … 
Maar het is elke dag een nieuwe stap en ik zet er 
alleen maar vooruit! 

Tenslotte: 
ik bén niet epilepsie, ik héb gewoon epilepsie! 

 jasmijn

Wil je ook graag jouw verhaal brengen in 
de Epikrant, stuur dan een mailtje naar 

info@epilepsieliga.be of naar ikaros@skynet.be.



Wat nu een aanval eigenlijk precies is en hoe 
die ontstaat, hoe de hersenen werken, wat ze 
aan adviezen krijgt van de neuroloog en epilep-
sieconsulent en hoe je moet reageren als ie-
mand een aanval krijgt. Wat je eraan kunt doen 
zoals medicijnen nemen, en wat je allemaal 
mag en niet mag in het dagelijks leven.

Mag ik wel sporten en in de bergen wandelen? 
Kan ik mee op schoolreisje? Moet ik het vertel-
len aan mijn klasgenoten? 

In het boekje zit ook een docentenhandleiding 
die ingezet kan worden met het boekje als 
lesmateriaal in de klas als voorlichting.

Laat ik mij even voorstellen. Ik ben drs. Maartje 
Janssen, ervaren pedagoog en docent. Ik heb 
vanaf mijn tweede tot en met 28 levensjaar 
epilepsie gehad. Het heeft mijn leven als kind 
fl ink beïnvloed en niet altijd zozeer op een fi jne 

manier helaas. Kinderen pesten je sneller 
omdat je maar een beetje raar bent en dat kan 
tot op latere leeftijd effect hebben in je leven. 
Veel onbegrip bestaat er nog steeds onder 
mensen over wat epilepsie nou precies inhoudt. 
Ik was dit jaar zeer ziek met veel pijn en moest 
veel rusten. Ik vind rusten maar saai dus be-
sloot ik deze periode van ziekte nuttig te maken 
door een kinderboek te schrijven over epilepsie 
aangezien ik graag creatief bezig ben naast 
lesgeven en aangezien ik het tijd vond voor een 
fl eurig, nieuw voorlichtingsboekje over epilep-
sie. Valerie van Vliet heeft mij geholpen met het 
typewerk want ik kon helaas tijdelijk ook niet 
typen. Er bestaan wel wat boekjes die ook zeer 
nuttig zijn, echter, dit boekje wilde ik heel vrolijk 
illustreren met wat kleur en wat zwart wit ge-
combineerd zodat het zich onderscheidt van 
andere boekjes. En dat is zeker gelukt met 
behulp van een jonge illustrator, Thimo van 
Vliet, die er echt iets moois van heeft gemaakt. 
Epilepsie is niet leuk voor een kind maar ook is 
het lastig te begrijpen voor de andere kinderen 
in de klas. 

Dit boekje kan zowel thuis worden gelezen 
samen met je kind, of het kan ingezet worden in 
de klas ter voorlichting. Er zit een docenten-
handleiding achterin het boekje. 
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Het gaat in dit boekje om Sophie. Sophie heeft epilepsie. 
Sophie maakt van alles mee met haar diertjes en woont 
samen met papa, mama en haar zusje Josefi en in een gezellig 
huisje met konijn Max en de kippetjes. Het boek wordt verteld 
vanuit de beleving van Sophie zelf en we kijken mee hoe zij 
een aanval ervaart, wat er gebeurt.

EPIKRANT STELT VOOR

Mama, wat is epilepsie? 
Een lees- en voorlichtingsboekje voor kinderen

Ik zou zeggen, bestel het boekje 
op www.maartjejanssen.com en 
leer op een kleurige, fl eurige 
manier! 

Of stuur een mail naar 
info@maartjejanssen.com
en bestel direct bij mij!
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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 Oost-Vlaanderen

Met dank voor de steun
aan vzw IKAROS 



Agenda 2022
Alle activiteiten kan u terugvinden op de website van de Epilepsie Liga.

Activiteiten 2022

Omwille van de corona-maatregelen hebben de contactgroepen en de Epilepsie Liga momenteel nog 
geen activiteiten gepland voor 2022.

We hopen in de volgende uitgave van de Epikrant live én online activiteiten te mogen aankondigen!
We houden jullie op de hoogte via de websites van Epilepsie Liga en van de contactgroepen.

vzw IKAROS (Oost-Vlaanderen)

EPICENTRUM vzw (Limburg)

URANUS (West-Vlaanderen)


