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Core activiteiten Epilepsie Liga

• 1 halftijdse sociaal werker/provincie geeft individuele psychosociale hulp aan 
mensen met epilepsie en hun naasten.

• organiseren van informatiesessies in ziekenhuizen, scholen en andere 
organisaties.

• Verdelen van correcte epilepsie informatie (individueel aangepast en 
algemene informatie voor het grote publiek)

• organiseren van contactgroepen en ontmoetingsmomenten voor patiënten.



Campagnes en events Epilepsie Liga

• 10 februari 2020: International epilepsy day: Brain tour in Centraal station 
Antwerpen

• 4 x epilepsie café: ontmoeten van lotgenoten en laagdrempelig contact met 
professionelen ikv epilepsie (online).

• Media campagnes (online, kranten, magazines)

• Opstart campagne “Epitaxi” in 2020.



Brain tour in Centraal station Antwerpen





Publicaties

• nieuwsbrief voor Epilepsie Liga leden en medisch professionals

• medewerking en inhoudelijke ondersteuning van Epikrant, 
uitgegeven door vzw Ikaros ism Epilepsie Liga

• Ontwerpen van nieuwe posters en brochures

• facebook



Facebook
Tussen 1 jan en 31 dec 2020:

+222 volgers van de pagina (2161 op 1 jan en 2383 op 31 dec)

+211 vind de pagina leuk (2123 op 1 jan en 2334 op 31 dec)

Topberichten: 

1. 28/10/2020: aankondiging Internationale Epilepsie Dag op 8/2/2021 

--> 4374 bereikte personen - 143 uitingen, reacties & delingen

1. 26/06/2020: Vraag op vrijdag: Hoe gaan jullie om met eventueel overgewicht ten gevolge van van epilepsiemedicatie 

--> 3595 bereikte personen - 86 uitingen, reacties & delingen

1. 5/05/2020: IDEETJE - peilen naar interesse in mondmaskers van de Liga  

--> 3450 bereikte personen - 197 uitingen, reacties en delingen



Facebook
Populairste video van 2020:

Video 'onze internationale epilepsiedag is begonnen! Bedankt Jens 
Dedoncker om langs te komen!'

4000 videoweergaven 



Uitdagingen 2020-2021

• Fund raising

• Corona uitdagingen

• Personeelswissel stafmedewerker Emma Staut



Provinciale werking

• Vlaams-Brabant: Gwen 

• Oost-Vlaanderen: Claudine

• West-Vlaanderen: Lies

• Limburg: Laura 

• Antwerpen: Belinda 



Uitdagingen in 2020

• personeelswissel door vertrek stafmedewerker Emma Staut

• corona
• annulatie vormingen

• Annulatie West-Vlaamse epilepsiedag

• overschakelen naar online werking ipv face to face consulten

• heroriëntering Music For Life actie ikv De Warmste Week



1. curatief luik

• 73 langdurige begeleidingen of 669 gesprekken

• 93 eenmalige consultaties of 105 gesprekken

= 166 mensen individueel verder op weg geholpen in 774 gesprekken

• + 142 telefonische consultaties 

= 916 consultaties



2. Preventie Luik

• lezingen en vormingen:
• 4 scholen in Oost-en West-Vlaanderen: 

• Steiner Brugge, 

• basisschool Wielsbeke, 

• basisschool Kieldrecht, 

• basisschool Oudenaarde

• Toelichting aan kinesistenpraktijk 

en multidisciplinair team in Vlaams-Brabant



2. Preventie Luik

• contactgroepen: 
• Ikaros VZW, Uranus, Epicentrum, Klimop, Maretak

• Kangoeroebeurs

• testament.be

• 4 epilepsiecafés online

• overlegmomenten

• schrijven artikels epikrant

• organisatie Epitaxi

• voorbereiden toekomstige acties 

(internationale epilepsiedag 2021, Vlaamse epilepsiedag 2022)



3. Overige taken

• jaarverslagen

• bijscholingen (corona, online werken, zorginhoudelijke 
ontwikkeling,...)

• administratie (dossiers, registratie, contactgroepen, voorbereidingen 
vergaderingen,…)



Verdeling werktijd provinciale afdelingen

Curatief: 63,1%
Preventief: 25,4%
Andere: 11,5%



Toekomstplannen

• 2021: nieuwe stafmedewerker Barbara

• verdere uitwerking van campagne “Epitaxi” 

in winter 2021 in kader van De Warmste Week

• 2022: 10de Vlaamse Epilepsie symposium in 

West-Vlaanderen

 EEG Cursus start november 2021


