
Epikrant – Jaargang 31 – nummer 3 1

Een uitgave van de Epilepsie Liga en de  
Vlaamse Kontaktgroepen voor Epilepsie (VKE)

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT – JAARGANG 31 – NUMMER 3/2014 – JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2014 – AFGIFTEKANTOOR MARIAKERKE – 9030 GENT – P003509

Schoolproblemen 
bij kinderepilepsie

Epilepsie Liga in 
een nieuwe stijl

Campagne 
medicatie resistente 

epilepsie

Verantwoordelijk uitgever, Karel Blomme, Veeweg 74, 9940 Evergem



2 Epikrant – Jaargang 31 – nummer 3

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@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 Vlaams-Brabant - De Maretak
Vaartkom 31, verdiep 6, 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@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: € 20 / Erelid: € 25

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 opvoedkun-
dige aspecten, sociale en psychologische begeleiding en therapie. 
De maatschappelijk assistent werkt binnen een Centrum Geeste-
lijke Gezondheidszorg (CGG) waarbij beroep gedaan wordt op een 
multidisciplinair team. 

Hoofdzetel - UZ Gent, Dienst Neurologie
De Pintelaan 185
9000 GENT
Tel: 09 332 57 95 - Hilde Cnudde
Mail: vle@epilepsieliga.be
Website: www.epilepsieliga.be en www.jongerenepilepsie.be

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

Afdeling Limburg
Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Limburg
Pater Valentinuslaan 32, 3500 HASSELT
Tel: 011 22 30 10 - Roel Smeets
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
Vaartkom 31, verdiep 6, 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 onvangt het leden-
magazine Epikrant en u wordt persoonlijk uitgenodigd op diverse 
activiteiten. Kijk op de website voor meer info of stort € 40 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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De EPIKRANT zit in  
een nieuw kleedje!!!
Zoals eerder aangekondigd neemt de Epilepsie Liga op het einde van het 
jaar het redactie-vaandel over en dit met een nieuwe ‘tijdschriftstijl’. Graag 
laten we onze lezers nu al proeven van dit nieuwe concept!
De Epilepsie Liga en de Vlaamse Kontaktgroepen zien de Epikrant als een 
heel belangrijke informatiebron voor iedereen die met epilepsie geconfron-
teerd is, zowel voor betrokkenen als professionelen. Daarom brengt ook 
deze uitgave – én de volgende – u telkens een variatie aan artikels met 
medische én sociale thema’s.

Voor alle duidelijkheid: er verandert niets aan uw lidmaatschap!
Wie lid is/of wil zijn bij de Epilepsie Liga betaalt zijn bijdrage op het Liga-reke-
ningnummer.
Wie lid is/of wil zijn bij één van de contactgroepen en wil uitgenodigd worden 
op hun activiteiten, betaalt zijn bijdrage op het rekeningnummer van de 
gekozen groep. (zie pg. 2)

Uw reacties op artikels of op de vernieuwde Epikrant zijn altijd welkom op 
het redactieadres!

Eindredacteur: 

Karel Blomme 

Redactiecomité: 

Rosanne Dorme

Hilde Cnudde

Lieven Van Kerkhove

Lay-out: 

Nevelland

Verantwoordelijk Uitgever: 

Karel Blomme, 

Veeweg 74 - 9940 Evergem
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Uit de werking

De Epilepsie Liga  
in een nieuwe stijl

Op de Algemene Vergadering van de 
Vlaamse Liga tegen Epilepsie werd 
besloten om de organisatie een nieuwe 
naam te geven en in een nieuwe huisstijl 
onder te dompelen. 

Op de 6de Vlaamse Epilepsiedag van zaterdag 20 
september werd de nieuwe naam en het bijhorend 
logo bekendgemaakt. De cirkel in het logo staat 
voor de zoektocht naar harmonie na de vaststelling 
van de aandoening van epilepsie. De verschillende 
kleuren gaan in elkaar over en weerspiegelen de 
verschillende emoties die hiermee gepaard gaan. 
Er werd gekozen voor paarse kleuren omdat deze 
geassocieerd zijn met epilepsie. 

Op de Epilepsie Liga werd 
ook kennis gemaakt met 
de kersverse peter van de 
Epilepsie Liga, Bruno Van-
den Broecke. Bruno is ac-
teur en vooral gekend van 
zijn rol als Sammy Tanghe 
in het televisieprogramma 
Het Eiland. Daarnaast 
speelt Bruno ook mee in 

andere series en heeft hij een eigen muziekgroep 
genaamd ‘Bruno’. 

In samenwerking met de huidige redactieraad 
heeft de Epikrant ook een facelift ondergaan, 
waarvan u de eerste editie in handen heeft. Vanaf 
2015 stopt de huidige redactieraad onder leiding 
van de hoofdredacteur, Karel Blomme. Er zal een 

nieuwe redactieraad opgestart worden waarvoor 
de Epilepsie Liga nog steeds op zoek is naar vrij-
willigers. Bij interesse kan u contact opnemen met 
Hilde Cnudde, medewerker Epilepsie Liga via het 
mailadres: vle@epilepsieliga.be of via het invulfor-
mulier op de website.

De Epilepsie Liga pakt ook uit met een nieuwe web-
site. De website bevat informatie over epilepsie zo-
wel voor patiënten (de kalender, het lidmaatschap, 
leven met epilepsie, tegemoetkomingen, regelge-
ving rijbewijs, …) als voor professionelen. U kan 
zich ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief en 
lid worden van de facebookgroep, twitter en Linke-
dIn pagina.  Breng gerust een bezoek aan de web-
site op: www.epilepsieliga.be

De Epilepsie Liga pakt uit met 
een nieuw logo, een kersverse 
peter en een nieuwe website.

De huidige redactieraad gaf  
de Epikrant een nieuwe stijl!
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Dezelfde vragen4 werden voorgelegd aan de ouders 
van deze adolescenten. Bovenaan het lijstje, op-
nieuw: school problemen. En verder benoemden de 
ouders ook nog: problemen om mee te doen aan 
sporten, het zelfvertrouwen daalt en de onzekerheid 
stijgt. Dit kan men classificeren als ‘reduced quality 
of life’ (= verminderde levenskwaliteit).

In een Nederlandse studie5 rond Kwaliteit van Le-
ven (J.A. Carpay et al.) van een 12-tal jaren geleden, 
(maar nog steeds relevant) bij ouders van kinderen 
tussen 4 en 16 jaar, met minstens 1 jaar epilepsie, 
en die nog niet aanvalsvrij zijn… vroeg men “wat 
zijn hun 20 belangrijkste klachten of m.a.w. wat 
heeft meest invloed op jouw kwaliteit van leven?”. 
(zie TOP 20 QOL):
› Bijna 50% geeft aan ‘slaperig’, ‘moe’ (als gevolg 

van de medicatie), ‘traag’
› Depressief zijn treft 14%
› 1/3 de heeft hoofdpijn en haalt mindere school-

resultaten
› 50%  kan zich slechter concentreren

Schoolproblemen  
bij kinderepilepsie
Verslag voordracht van Prof. Dr. Lieven Lagae,  

kinderneuroloog in het Universitair Ziekenhuis te Leuven,  
voor vzw IKAROS, Gent  17/5/2014
Verslaggeving door Ann Blomme

Hoewel in de titel staat dat het gaat  
over ‘schoolproblemen bij kinder
epilepsie’ verruimde Prof. Dr. Lagae dat 
de voor dracht bij uitbreiding ook gaat 
over ‘gedrags problemen’ (naast school
problemen) en ook over adolescenten 
(naast kinderen).

 
Het is een misverstand dat  
epilepsie alleen aanvallen is…

Dat is een misverstand bij mensen die epilepsie 
niet kennen. Ouders en mensen met epilepsie zelf 
weten dat maar al te goed.

Bij epilepsie kan het (ook) gaan over epileptische 
aanvallen en/of gedragsstoornissen en/of psycholo-
gische problemen en/of cognitieve problemen en/of 
psychiatrische en neurologische problemen en/of 
SUDEP. Bij epilepsie is er o.a. ook een grotere kans 
op SUDEP, dit staat voor ‘Sudden Unexpected Death 
in Epilepsy’. Artsen praten daar ook niet graag over, 
maar het is een feit dat die kans op SUDEP stijgt 
wanneer de patiënt met epilepsie zijn/haar medica-
tie niet of onregelmatig neemt, of wanneer epilepsie 
moeilijk behandelbaar is. Daarom wordt het belang 
van het nemen van medicatie zo vaak benadrukt!!!
De reden of aanleiding voor deze bespreking is dat 
er schoolproblemen kunnen zijn, zelfs als er sprake 
is van een gecontroleerde epilepsie (dwz dat de 
aanvallen onder controle zijn).

Baker et al. deden een studie3  bij personen met 
epilepsie naar wat hun zorgen zijn in verband met 
hun kwaliteit van leven, waar ze last van hebben.

Hieruit bleek o.a. het volgende: 
› 30% van de adolescenten gaf aan: ‘slaperigheid’  

en ‘humeurig zijn’
› Op de 3e en de 4e plaats: aandachtsproblemen  

en schoolproblemen (o.a. rekenen)
› 20%: moeilijkheden om dingen uit te leggen
Een groot aantal van deze zaken zijn gerelateerd als 
‘schoolproblemen’. 

CONCLUSIE
 

(in vergelijking met die eerder 
aan gehaalde studie): als je nog 
aanvallen hebt, dan stijgen de 
problemen alleen maar.

VERSLAGGEVING
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… dat een hersenschudding  
ernstiger is dan gedacht?

De kwalijke gevolgen van een lichte hersenschudding 
duren langer dan tot nu toe gedacht. Dat blijkt uit een 

onderzoek aan de Britse Newcastle University.
Onderzoekers vergeleken beelden van de hersenen 
van gezonde mensen met die van mensen met een 
milde hersenschudding. Wie een hersenschudding 

had, scoorde 25 percent lager op de test. Pas een jaar 
na het ongeval waren de meeste testresultaten weer 
gelijk, maar de MRI-scans van de geraakte hersenen 

toonden wel nog hersenschade.
Bron: De Gentenaar, 22/07/2014

… dat in Korea de Epilepsievereniging een 
proefproject opgezet heeft om van het taboe 

op het woord ‘EPILEPSIE’ af te geraken?
Zij verkozen een nieuwe Engelse term ‘Cerebral Electric 
Disorder’, en vertaalden het dan vrij naar het Koreaans. 
Op die manier hoopten zij het stigma te minimaliseren 
en meer de aandacht te vestigen op de behandeling en 
het resultaat. Dit project liep van juni 2007 tot juni 2011. 
De nieuwe term moest neutraal zijn, moest verwijzen 
naar een wetenschappelijke basis, mocht niet kunnen 
verward worden met andere bestaande terminologie. 

Het leunt ook sterk aan bij de termen cerebrovasculair, 
neuromusculair en neurologisch. Omdat ‘epilepsy’  

ook in het Engels nog pejoratief klinkt, is het misschien 
geen slecht idee om de term in de engelssprekende 
landen ook aan te passen. Nvdr: In het Nederlands 

denken we dan bijvoorbeeld aan CES (Cerebraal 
Elektrische Stoornis)…

Bron: www.epilepsy.com/newsletter

… dat geneesmiddelen een  
vervaldatum hebben?

Op de verpakking is de vervaldatum aangeduid 
door de letters ‘EXP’, met vervolgens de vermel-
ding van de datum. Na deze datum mag u het 
geneesmiddel niet meer gebruiken. Gooi ze 

echter nooit in de vuilnisbak, in het toilet of in de 
gootsteen, maar breng ze terug naar de apo-

theek. Sommige geneesmiddelen worden best 
bewaard bij een bepaalde temperatuur en vocht-

vrij (bijvoorbeeld Tegretol tussen 15 en 25°C), 
andere hebben geen speciale bewaarcondities 

(onder andere Lyrica, Vimpat, Keppra).
Bron: www.gezondheid.be

… dat op dinsdagavond 
14/10/2014 - van 20u30 tot 22u30 

- er te Gent een initiatieavond 
voor patiënten en eerstelijnzorg-

verleners doorgaat?
Onder het motto ‘It takes 2 to tango’ 
zetten we de eerste passen naar een 

 samenspel in de zorg!
Dhr. Edgard Eeckman (communicatie-

verantwoordelijke UZ Brussel, communi-
catiewetenschapper, doctoraats student 
VUB rond patiënt-arts communicatie) 
belicht vanuit theoretisch oogpunt en 

zijn expertise de concepten communica-
tie en empowerment.

Vier sketches, gebaseerd op herkenbare 
situaties, worden gebracht door twee pro-

fessionele acteurs (dhr. Bob De Moor en 
dhr. Peter Marichael) en nadien bespro-
ken. De bijeenkomst wordt gevolgd door 

een receptie: de ideale gelegenheid  
om met een gesprekspartner ideeën uit  

te wisselen!
Na deze avond heb je een beter inzicht in 
de relatie tussen patiënt en zorgverlener. 
Je krijgt een aantal tips mee over hoe je 
hier als patiënt of als zorgverlener mee 

aan de slag kan in de praktijk.

Locatie: Schelde-auditorium, PAC Het 
Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Organisator: LMN Samen in Zorg, deel-

SEL Gent, PLAZZO, provincie 
Oost-Vlaanderen

Info: www.lmn-sameninzorg.be/events/it-takes-2-tango
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Uitlokkende factoren bij epilepsieaanvallen
Een samenvatting door Rosanne Blomme-Dorme

Epilepsieaanvallen zijn bij iedereen 
verschillend en voor de meeste mensen 
met epilepsie lijken de aanvallen uit het 
niets op te komen, zonder enige reden  
of aanleiding. Maar sommige mensen 
ervaren dat bepaalde factoren aanleiding 
kunnen geven tot een aanval, dat ze deze 
uitlokken. Deze factoren worden vaak 
‘uitlokkers’ of – met een engels woord – 
‘triggers’ genoemd.

Deze uitlokkende factoren zijn niet de oorzaak van 
epilepsie, maar zijn situaties of gebeurtenissen die 
een aanval in de hand kunnen werken en als het 
ware de drempel voor een aanval verlagen.

Als je weet onder welke omstandigheden je meer kans 
hebt op een aanval of wat bij jou een aanval kan uit-
lokken, dan kan je die ‘triggers’ leren herkennen. Zo 
kan je je voorzorgen nemen en de kans op een aanval 
verminderen door deze uitlokkers te vermijden.
Sommige mensen ondervinden dat hun aanvallen 
meestal voorkomen in bepaalde situaties of volgens 
een bepaald patroon. Dit kan louter toeval zijn, maar 
soms ook niet. Het nauwkeurig bijhouden van deze 
mogelijke ‘triggers’ kan helpen ze te herkennen en 
bijgevolg de kans op een aanval te verminderen.

Vaak voorkomende  
aanvalsuitlokkende factoren:

› Slaapdeprivatie of slaapgebrek, slecht slapen, 
oververmoeidheid zijn de meest voorkomende uit-
lokkende factoren.

› Koorts of ziekte kan de frequentie van  aanvallen 
doen toenemen.

› Overmatig alcoholgebruik of bepaalde drugs kun-
nen aanvalsuitlokkend zijn, maar volgens meerde-
re studies zou gematigd of sociaal alcoholgebruik 
geen invloed hebben op de aanvallen.

› Stress, spanningen, emoties: alhoewel men niet 
exact weet of stress aanvalsuitlokkend kan zijn, 
toch melden veel mensen met epilepsie dat ze bij 
stress en emoties meer aanvallen hebben.

› Hormonale veranderingen: voor en tijdens de 
menstruatie zijn sommige vrouwen gevoeliger 
voor een aanval.

› Het overslaan van maaltijden: sommige mensen 
melden dat ze meer kans hebben op een aanval als 
ze een maaltijd overslaan. Dit zou kunnen te wijten 
zijn aan een daling van het bloedsuikergehalte.

› Bepaalde medicatie en sommige voedingssupple-
menten in combinatie met anti-epileptica kunnen 
leiden tot een verhoging van de aanvallen – raad-
pleeg de behandelende arts of apotheker.

› Het eten/drinken van bepaald voedsel of drank 
(bv. overmatig koffiegebruik) kan voor sommigen 
aanvalsuitlokkend zijn.

› Het niet correct of niet stipt innemen van de an-
ti-epileptica is de meest voorkomende oorzaak 
van ‘doorbraak’aanvallen – het regelmatig inne-
men van je medicatie zoals voorgeschreven door 
je arts is nodig om de hoeveelheid medicatie in je 
bloed constant te houden. Meerdere studies heb-
ben bewezen dat het overslaan van een dosis het 
risico op een aanval doet toenemen.

› Flikkerlicht, lichtflitsen of bepaalde patronen (stre-
pen, blokjes, …): bij ongeveer 3 op 100 mensen is 
dit een ‘trigger’ – dit is fotosensibele of lichtflits-
gevoelige epilepsie.

Een combinatie van aanvalsuitlokkende factoren 
maakt de kans op een aanval nog groter zoals bv. 
een druk feest, met meer alcohol, een korte nacht-
rust en vergeten de medicatie in te nemen… Der-
gelijke factoren heeft men zelf in de hand zoals 
meer slaap, minder alcohol en de medicatie vol-
gens schema innemen. Maar niet alle ‘triggers’ zijn 
te vermijden zoals bv. spanning of stress.

INFORMATIE
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VERHAAL

Geef niet 
op en kijk 

vooruit

Ik ben Sarah Verhelst, ik ben 28 jaar en heb al 
epilepsie sedert mijn 13 jaar. Ik ben al bij 
verschillende dokters geweest en heb ook al 
in het UZ Gent gelegen ter observatie. Sinds 
mijn 13 jaar heb ik al veel aanvallen gehad 
(zware aanvallen, bewusteloosheid, schudden 
en beven) ondanks mijn medicatie (3000 mg 
Depakine). 

Nu heb ik nog zo'n 2 zware aanvallen per jaar. 
Mijn man kan mij opvangen en in de zetel 
zetten omdat hij de aanvallen ziet aankomen 
en door de vele achtereenvolgende absences. 
Ikzelf heb leren leven met epilepsie en ik ben 
ervan overtuigd dat dit de moeilijkste opgave 
is: gewoon ermee leren leven.

Ik heb een slechte periode doorgemaakt maar 
ik heb het geluk gehad om mijn man tegen te 
komen die goed voor mij zorgt. Die heeft 
ervoor gezorgd om mij te motiveren om 
ondanks de epilepsie en de aanvallen toch 
een mooi leven op te bouwen.

En het heeft zijn vruchten afgeworpen, ikzelf 
heb vast werk en we hebben nu een prachtige 
dochter van 4 jaar en we hebben zojuist een 
huisje gekocht.

Mijn raad aan de jongeren is om ondanks je 
epilepsie toch niet op te geven en vooruit te 
kijken, je te laten omringen door mensen die 
je graag zien en je niets te laten wijsmaken .

Wil je graag ook jouw getuigenis 
publiceren in de Epikrant.

Stuur dan een mailtje naar 
vle@epilepsieliga.be met vermelding 

van ‘Getuigenis voor Epikrant’.
Je kan dit zowel anoniem als 

met een foto doen.

Sarah en dochter
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Agenda najaar 2014

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

Woensdag 15 oktober, 19 november en 10 december: 18u30 tot 20u30
Maandelijkse Praatavond
VGGZ – Pater Valentinuslaan 32, 3500 Hasselt
Organisator: Epicentrum

Zaterdag 25 oktober: 14u
Informatienamiddag: Feiten en fabels van epilepsiechirurgie
Spreker: Annelies Van Dycke (AZ Sint-Jan Brugge)
Muziekcentrum Track, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk
Organisator: Groep Uranus 

Zaterdag 15 november
Gespreksnamiddag
Cultuurcentrum Berchem, Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem
Organisator: Klimop vzw

Zondag 16 tot en met donderdag 20 september: 10u – 17u
Brussel EXPO, Belgiëplein 1, 1020 Brussel 
Organisator: Zenith Beurs
Gratis Toegangskaart in Epikrant

Zaterdag 22 november
Praatnamiddag: Mijn epilepsie mag jouw zorg niet zijn
Praatcafé, info op facebookpagina: https://www.facebook.com/DeMaretakEpilepsie
Organisator: De Maretak

Zaterdag 29 november 
Informatienamiddag: Epilepsie en geheugen
Sint-Bavohumaniora, Reep 4, Gent
Organisator: Ikaros vzw


