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Epilepsie Liga houdt actie met ‘megabrein voor
meer bewustzijn’ in station met ambassadeur Jens
Dendoncker
10/02/2020 om 20:20 door Andreas Rotty

ANTWERPEN - Wist u dat een op de honderd mensen epileptische aanvallen heeft? Maar die kunnen heel verschillende vormen

aannemen, zoals hallucinaties of dromerig afwezig zijn. De Epilepsie Liga hield gisteren, op de Internationale Epilepsie Dag, de
campagne ‘Een megabrein voor meer bewustzijn’ in station Antwerpen-Centraal om enkele misvattingen recht te zetten.
Een epileptische aanval ontstaat wanneer er een te grote elektrische activiteit plaatsvindt in de hersenen. Dan communiceren de hersencellen niet goed met
elkaar en krijgt het lichaam foute informatie door. Waar in de hersenen die elektrische storing juist gebeurt, is bepalend voor de effecten op het lichaam, omdat
elk hersendeel bepaalde aansturingen doet.

Het ‘megabrein’ in station Antwerpen-Centraal. Foto: Joris Herregods

Liggen al die mensen af en toe te stuiptrekken op de grond?
Bij 75% van de aanvallen is maar een bepaald deel van de hersenen getroffen. Iemand kan een schokkend been hebben, prikkelingen, kleurhallucinaties of een
vreemde smaak in de mond, om maar enkele van de erg uiteenlopende symptomen op te sommen. Soms is er sprake van bewustzijnsvermindering terwijl de
persoon enkele minuten een herhaalde activiteit uitvoert, zoals kauwen. 25% van de aanvallen treft de volledige hersenen en leidt onmiddellijk tot
bewustzijnsdaling. Vaak staart de getroffene dromerig voor zich uit en is die niet aanspreekbaar, een zogenaamde ‘absence’. Soms is er plots bewustzijnsverlies
en verstijft het lichaam, waarna het lichaam ritmisch samentrekt. Dat zijn de befaamde tonisch-clonische aanvallen die onterecht worden gezien als dé
kenmerkende epileptische aanvallen.
Ken ik iemand met epilepsie?

/

De kans dat je iemand in je kennissenkring hebt met epilepsie is groot. Zowat een op de honderd mensen zou eraan lijden en het is daarmee de vaakst
voorkomende neurologische aandoening ter wereld. “Het is een taboegevoelige ziekte, omdat die volledig onterecht met een psychotische aandoening wordt
vergeleken”, vertelt Claudine Van Daele (58) van de Epilepsie Liga. “Jens Dendoncker is de eerste BV die ervoor wil uitkomen. We weten dat er meer zijn.” 70%
is aanvalsvrij door medicatie en bepaalde richtlijnen.
Kan iemand met epilepsie een stroboscoop aan?
De ‘oorzaak’ is vaak een onstabiel celmembraan van de hersenencellen, waardoor aanvallen makkelijker plaatsvinden. Maar ook bijvoorbeeld hersenletsels, een
infectie, vaatmisvormingen of hormonale veranderingen zijn oorzaken. De ‘uitlokkingsfactoren’ zijn heel individueel en zijn bijvoorbeeld stress, angst, verveling,
alcohol, sterk en onverwacht geluid, een tekort aan slaap of een flitsende lichtbron. Maar in de meeste gevallen is er gewoon geen enkele uitlokkingsfactor.
Wat moet je doen bij zo’n tonisch-clonische aanval met stuiptrekkingen?
“Bij een eerste aanval moet je misschien wel naar het ziekenhuis omdat je niet zeker weet dat het epilepsie is”, zegt Van Daele van de Epilepsie Liga. “Maar
anders is rustig blijven de boodschap. Eventueel knellende kleding losmaken en het hoofd opzij draaien zodat het speeksel uit de mond kan lopen. De tanden
klemmen op elkaar, maar u hoeft zeker niets tussen de tanden te steken of de mond open wrikken. Iemand met een epileptische aanval stikt niet, maar hun
gebit gaat wel soms kapot door ‘behulpzame’ omstaanders.”

“Ik ben ooit op een scoutsfuif buiten tussen de vuilniszakken bij
bewustzijn gekomen”
Ambassadeur Jens Dendoncker
Comedian Jens Dendoncker (29), die sinds vijf jaar in Antwerpen woont, is ambassadeur voor de Epilepsie Liga. Hij lijdt aan
de meest bekende maar eerder uitzonderlijke tonisch-clonische aanvallen, die met stuiptrekkingen.
“Een grote aanval besef ik pas als ik weer wakker word”, vertelt hij. “Je weet niet waar je bent en je weet niet wat er aan de
hand is. Je ziet alleen paniek bij de omstaanders. Een keer dachten ze dat ik een hartaanval had en waren ze een
hartmassage begonnen. Redelijk gevaarlijk omdat het een omgekeerd effect kan hebben.”
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Jens Dendoncker.

“Ik heb ongeveer een keer per maand een aanval. Voor mij persoonlijk zijn vermoeidheid en stress grote triggers. En in
mindere mate temperatuurschommelingen en lichtflitsen.” Als BV moet hij wel eens op de rode loper verschijnen. “De
fotografen zijn meestal op de hoogte dat ze bij mij best een rondje zonder flits doen.”
“Ongeveer op mijn 14de heb ik epilepsie ontwikkeld”, gaat Dendoncker verder. “Uitgaan was een zorg voor mijn ouders. Ik ben eens op een scoutsfuif buiten
tussen de vuilzakken bij bewustzijn gekomen. De organisatie dacht dat ik een overdosis drugs had genomen ofzo. Ze hadden me buiten gelegd in plaats van
de hulpdiensten te verwittigen, omdat ze schrik hadden voor de gevolgen.”
“Het is echt belangrijk dat er ruchtbaarheid wordt gegeven aan epilepsie. De kans dat je iemand kent met epilepsie is groot. Ik doe een warme oproep naar
die mensen om open kaart te spelen. Het houdt te veel risico in om het niet te vertellen.”
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