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VLAAMSE KONTAKTGROEPEN VOOR EPILEPSIE (VKE)

Bij de contactgroepen kan u terecht voor informatie, lotgenoten
contact, vragen rond ervaringen en het bijwonen van contact
vergaderingen rond medische en sociale thema's.

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

Afdeling Limburg - Epicentrum
Pater Valentinuslaan 32, 3500 HASSELT
Tel: 011 22 30 10 
Mail: info@epilepsiegroeplimburg.be
Website: www.epilepsiegroeplimburg.be
BE64 0012 8563 3552

Afdeling Oost-Vlaanderen - Ikaros vzw
Veeweg 74, 9940 EVERGEM
Tel: 09 258 09 50  fam. BlommeDorme
Mail: ikaros@skynet.be
Website: www.epilepsiegroepikaros.be
BE33 8936 3000 3446

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

Afdeling West-Vlaanderen
Groep Ouders, Langestraat 113, 8000 BRUGGE
Tel: 050 34 24 24 Mail: westvlaanderen@epilepsieliga.be
Groep Uranus, Plein 2 bus 36, 8500 Kortrijk
Tel: 056 22 89 42  Vincent Storms
Mail: info@epilepsiegroepuranus.be
Website: www.epilepsiegroepuranus.be
BE23 9730 2106 4491

Lidmaatschap

U kan lid worden van één van de contactgroepen.  

U ontvangt het ledenmagazine Epikrant en een persoonlijke 

uitnodiging voor de praatna middag of activiteit. Gelieve uw 

bijdrage te storten op één van de bovenstaande rekening

nummers: Gewoon lid: € 25 / Erelid: € 30

EPILEPSIE LIGA

U kan terecht bij de Epilepsie Liga voor een persoonlijke afspraak met 
een maatschappelijk assistent in verband met een inlichting, hulp bij 
administratieve problemen, het bespreken van opvoedkundige aspec
ten, sociale en psychologische begeleiding en therapie. De maatschap
pelijk assistent werkt binnen een Centrum Geestelijke Gezondheids
zorg (CGG) waarbij beroep gedaan wordt op een multidisciplinair team. 

Hoofdzetel 
C. Heymanslaan 10
9000 GENT
Tel: 09 332 57 95  Emma Staut
Mail: info@epilepsieliga.be
Website: www.epilepsieliga.be en www.jongerenepilepsie.be
Facebook: https://www.facebook.com/epilepsieliga

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

Afdeling Limburg
Zorggroep Zin
Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt
Tel: 011 22 30 10  Laura Schrijvers
Mail: limburg@epilepsieliga.be

Afdeling Oost-Vlaanderen
CGG Eclips
Bernard Spaelaan 141, 9000 GENT
Tel: 09 222 04 04  Claudine Vandaele
Mail: oostvlaanderen@epilepsieliga.be

Afdeling Vlaams-Brabant
CGG VlaamsBrabant Oost vzw
Kapucijnenvoer 16, 3000 LEUVEN
Tel: 016 85 79 79  Gwen Maris
Mail: vlaamsbrabant@epilepsieliga.be

West-Vlaanderen
CGG NoordWestVlaanderen vzw
Langestraat 113, 8000 BRUGGE
Tel: 050 34 24 24  Lies Coudenys
Mail: westvlaanderen@epilepsieliga.be

Lidmaatschap 

U kan lid worden van de Epilepsie Liga. U onvangt het ledenmagazine 

Epikrant en u wordt persoonlijk uitgenodigd op diverse activiteiten. Kijk op 

de website voor meer info of stort € 50 voor één jaar / € 90 voor twee jaar 

op BE64645112900052 met vermelding van ‘lidmaatschap en uw naam’.

Epikrant is het tijdschrift van de Epilepsie Liga en de Vlaamse Kontaktgroepen voor Epilepsie. 
Het tijdschrift is voor mensen met epilepsie, partners en familie, ouders van kinderen met epilepsie  
en professionele hulpverleners.
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Voorwoord
Eindelijk kunnen we – net zoals de vlinders op de voorpagina van deze uitgave – 
onze vleugels weer uitslaan! De dalende covidcijfers geven ons meer wat adem
ruimte en we mogen onze sociale contacten weer wat aanhalen, en dit door de 
inspanningen van ons allemaal. Doe daar nog wat warme zonnestralen bij en we 
kunnen er weer tegenaan!

Vóór we de zomervakantie ingaan, brengen met deze uitgave toch nog graag een 
brok informatie.

We weten allemaal dat een juiste diagnose bij epilepsie heel belangrijk is bij het 
streven naar aanvalscontrole. Helaas is het niet altijd duidelijk of de aanvallen bij 
iemand wel ‘epileptisch’ zijn, en kan een andere aandoening hier spelen.

Psychogene nietepileptische aanvallen (PNEA) bv. kunnen sterk lijken op epilep
sieaanvallen, maar zijn het niet. Een verkeerde diagnose kan een juiste behande
ling in de weg staan. We gaan hier even wat dieper op in.

‘Zomertijd’ wil ook zeggen ‘festivaltijd’, zeker nu een aantal corona beperkingen 
wegvallen. Bij mensen met een lichtflitsgevoelige epilepsie kan een flitsend en 
kleurrijk event wel wat roet in het eten strooien en zorgen voor extra aanvallen. In 
het artikel ‘Foto en lichtflitsgevoelige epilepsie’ hebben we extra aandacht voor 
deze vorm van reflexepilepsie.

We willen ook nog even stilstaan bij wat er kan gebeuren als je plóts stopt met het 
innemen van je antiepiletica. Een doorbraakaanval kan het gevolg zijn …

We sluiten graag af met een spelletje ‘Action Zone’, of hoe je spelenderwijs kan 
leren over epilepsie en de hersenen. Misschien een tip voor een spelletjesavond 
met de kinderen?

Prettige Vakantie!

Redactiecomité: 

Rosanne Dorme

Karel Blomme

Lieven van Kerkhove

Lies Coudenys
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Bij de behandeling van epilepsie is een juiste diagnose van cruciaal belang.
Er zijn echter nogal wat ‘kapers op de kust’. Verschillende aandoeningen kunnen leiden tot 
abnormale bewegingen, sensaties of verlies van bewustzijn, maar zijn mogelijk niet 
geassocieerd met een abnormale elektrische ontlading in de hersenen. Deze aandoeningen zijn 
imitators van epilepsie. 
Aangezien het percentage verkeerde diagnoses bij epilepsie over de hele wereld hoog is, is het 
belangrijk dat deze aandoeningen in aanmerking worden genomen bij de evaluatie van ‘in-
aanvallen-optredende’ gebeurtenissen. Er zijn ook enkele aandoeningen waarbij epileptische en 
niet-epileptische aanvallen naast elkaar kunnen bestaan.
We behandelen hier kort enkele aandoeningen die ‘foutief’ kunnen gezien worden als epilepsie. 
Ze zijn onderverdeeld volgens soorten gezondheidsproblemen.

Bewegingsstoornissen

Tics zijn onwillekeurige, plotselinge, snelle, repeti
tieve, nietritmische, eenvoudige of complexe bewe
gingen of geluiden die meest voorkomen bij kinderen. 
Het gaat om bewegingen (zoals hoofdschudden, 
schouderophalen, knipperen, het gezicht samentrek
ken) of geluiden (zoals herhaaldelijk keelschrapen 
of snuiven) die kunnen aanzien worden als myoclo
nische aanvallen.
Stereotypieën zijn onbedoelde, vaak wat ritmische 
bewegingen die vaak terugkomen in een min of meer 
zelfde patroon. Bewegingen zoals bodyrocking, 
headbangen of vingerbewegingen kunnen voorkomen 
bij verder gezonde kinderen, maar komen vaker voor 
bij kinderen met autisme of een verstandelijke be
perking.
Jitterness is de medische term voor ‘trillerigheid’ 
bij pasgeborenen. Hoewel dit vaak wordt gezien bij 
gezonde baby's, kan dit op de eerste dag van het 
leven ook te wijten zijn aan andere medische oorza
ken, zoals een lage bloedsuikerspiegel, lage calci
umspiegels of door onttrekking van bepaalde medi
catie die de moeder nam en die via de placenta ook 
bij het ongeboren kind terecht kwam.
Alternating hemiplegia of childhood (AHC) (Alter
nerende hemiplegie bij het kind) is een zeldzame 
neurologische aandoening met steeds terugkerende 
verlammingen aan één of beide kanten van het li
chaam. De oorzaak van AHC is een foutje (mutatie) 
in het erfelijk materiaal. Deze aanvallen kunnen 
worden veroorzaakt door stress, bepaalde voedings
middelen en lichaamsbeweging. De symptomen 
kunnen verdwijnen tijdens de slaap, maar kunnen 
1020 minuten na het ontwaken terugkeren. Kinde
ren met afwisselende hemiplegie kunnen na verloop 
van tijd een hoger risico hebben op focale aanvallen.

Slaapstoornissen

Slaapgerelateerde ritmische bewegingsstoornissen 
zijn onder meer schommelen, rollen en hoofdbonken. 
Dit zijn meestal goedaardige gewoonten die veel 
baby's vertonen bij het in slaap vallen. Soms kan dit 
gepaard gaan met lawaai, wat de rest van het gezin 
stoort. Als bewegingen puur optreden bij de slaap
waakovergang, kunnen goede, regelmatige gewoon
tes rond de slaap voldoende zijn om dit op te lossen. 
Indien deze stoornissen optreden bij oudere kinderen 
en herhaaldelijk gedurende de nacht worden waar
genomen, moet nagegaan worden of dit geen epi
lepsieaanvallen zijn vanuit de frontale kwab.
Parasomnia zijn abnormale gedragingen of verschijn
selen tijdens de slaap zoals angstaanvallen, slaap
wandelen, levendige dromen of nachtmerries, praten 
in de slaap, tandenknarsen, slaapstuipen ... Deze 
gedragingen kunnen onterecht gezien worden als 
aanvallen vanuit de temporale kwab.
Indien dit meer dan eens per nacht of elke nacht 
optreedt, moet onderzoek gedaan worden of het 
eventueel aanvallen vanuit de frontale kwab kunnen 
zijn. Videoopnames kunnen hierbij helpen.
Focale aanvallen vanuit de frontale kwab zijn meest
al korter (minder dan 2 minuten), zien er telkens bijna 
identiek uit en hebben vaak een behouden bewustzijn. 
Parasomnia daarentegen duren meestal langer (meer 
dan 10 minuten), zijn veel variabeler en zijn gekenmerkt 
door een verwarde toestand waarbij de patiënt zich 
achteraf niets herinnert van de gebeurtenis. Para
somnia treden meestal alleen in het eerste derde 
deel van de nacht op. Frontale kwabaanvallen treden 
meestal op elk moment van de nacht op en meestal 
binnen een half uur na het inslapen of wakker worden.
Narcolepsie – Kataplexie is een slaapstoornis waar
bij het onderscheid tussen slapen en ontwaken 
vervaagd is. Het begint meestal in de tienerjaren, 

‘Epilepsieimitators’
Aandoeningen die kunnen ‘verward’ worden met ‘epilepsie’

ARTIKEL 
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hoewel het bij jongere kinderen kan voorkomen en 
ook later in het leven kan beginnen. De persoon is 
overdag erg slaperig. Hij kan ook kataplexie hebben 
(verlies van lichaamstonus als reactie op sterke 
emoties zoals lachen), hallucinaties die optreden bij 
het wakker worden of in slaap vallen, slaapverlamming 
(het gevoel niet in staat te zijn om te bewegen wanneer 
hij wakker wordt) en een verstoord slaappatroon.
De valpartijen en korte spierverslappingen kunnen 
zorgen voor een verkeerde diagnose en gezien worden 
als myoclonische aanvallen. Een gebrek aan respons 
kan leiden tot de diagnose ‘absences’. De hallucina
ties, de dromerige, vaak angstaanjagende visioenen 
in de wakkere toestand kunnen verkeerd worden 
gediagnosticeerd als focale cognitieve aanvallen.

Migraine, of migraine-achtige 
stoornissen

Migraine met visuele aura en zijn varianten komen 
zeer vaak voor en het is algemeen bekend dat mi
graine en epilepsie vaak naast elkaar bestaan   als 
comorbide stoornissen.
Migraine met aura komt veel voor. De aura is een 
gevoel dat minuten voor de eigenlijke hoofdpijn begint. 
Een visuele aura komt dikwijls voor en kan verschil
lende vormen aannemen. Het wordt meestal aan 
één kant gezien en bevat flitsen, lichtbogen, spikkels, 
vlammen of verduistering of vergrijzing van het ge
zichtsveld. De hoofdpijn is vaak eenzijdig, kloppend 
en gaat gepaard met misselijkheid, braken en ge
voeligheid voor licht. Sommige mensen kunnen vóór 
migrainehoofdpijn veranderingen in percepties 
hebben, zoals het gevoel dat één of meer lichaams
delen (zoals de handen) dramatisch zijn gegroeid of 
gekrompen of dat alles in de omgeving luider is. Dit 
wordt het "Alice in Wonderlandsyndroom" genoemd 
en is hoogstwaarschijnlijk een migrainevariant.

Psychologische aandoeningen, 
gedragsstoornissen

Dagdromen/verstrooidheid komen vaak voor bij 
kinderen en kunnen verkeerd worden gediagnosticeerd 
als absenceaanvallen. In tegenstelling tot absences, 
is dagdromen vaak situationeel en komt het vaker 
voor op momenten dat het kind moe, ontspannen of 
verveeld is. Dagdromen duurt ook langer dan absen
ces. Tijdens dagdromen staart het kind wezenloos 
voor zich uit en lijkt het niet te reageren op de mensen 
om hen heen. Bij dagdromen is er meestal geen 
verlies van lichaamstonus en er treedt geen flikkering 
van de oogleden op. Een dagdroom kan worden af
gebroken door maatregelen om de aandacht van het 
kind te trekken, terwijl dit niet lukt bij een absence. 
Dagdromen zijn vaak meer uitgesproken bij kinderen 
met aandachts en leermoeilijkheden.
Driftbuien en woedeaanvallen komen dikwijls voor 

bij jonge kinderen en zijn meestal gemakkelijk te 
onderscheiden van een epilepsieaanval. Woedere
acties zijn terugkerende woedeaanvallen die niet in 
verhouding lijken te staan tot relatief kleine stimuli. 
Er kan sprake zijn van schreeuwen, vloeken, agressie, 
materiële schade en fysiek geweld. Gedurende deze 
events kan het lijken alsof de persoon normaal ge
sproken niet reageert. Echte woedeaanvallen duren 
meestal vele minuten, soms een half uur of langer. 
De persoon heeft er vaak geen herinnering aan.
Agressief of gewelddadig gedrag is bij een epilep
sieaanval echter zeer zeldzaam. Als dit gedrag op
treedt bij een aanval, zijn het meestal verwarde en 
nietgerichte acties.
Paniek- of angstaanvallen zijn korte episodes, die 
enkele minuten duren en die kunnen terugkeren. Een 
plotseling gevoel van ongerustheid, angst of verschrik
king gaat gepaard met symptomen zoals kortademigheid 
(met hyperventilatie), gevoel van verstikking, hartklop
pingen, pijn op de borst, paresthesie (tinteling in de 
handen of ledematen), duizeligheid, zweten, trillen en 
zich zwak voelen of bewustzijnsverlies. Angst kan een 
manifestatie zijn van focale aanvallen, daarom kan 
ictaal EEG nodig zijn om een juiste diagnose te stellen.
Psychogene niet-epileptische aanvallen (PNEA) lijken 
op epilepsieaanvallen, maar zijn het niet. Er zijn 
geen karakteristieke elektrische ontladingen die wel 
bij epilepsie horen.
Een psychogene nietepileptische aanval is een 
plotselinge verandering in gedrag, beweging, gevoel 
of bewustzijn. Ze kunnen in duur variëren van kort 
tot zeer lang en kunnen een reactie zijn op bewuste 
en/of onbewuste emotionele stress of psychologische 
conflicten. Soms staart iemand alleen even afwezig 
voor zich uit of reageert verward. Anderen vallen op 
de grond en gaan schokken, net als bij een to
nischclonische aanval. PNEA is een diverse en 
veelomvattende aandoening.
Ongeveer 4 op de 5 mensen met PNEA hebben een 
voorgeschiedenis van psychiatrische problemen 
zoals depressie, angst en persoonlijkheidsstoornis
sen. Er is vaak een geschiedenis van seksueel, 
emotioneel of fysiek misbruik bij mensen met PNEA. 
PNEA kan spontaan optreden, zelfs wanneer een 
persoon ontspannen lijkt.
Een persoon kan zowel PNEA als epilepsie hebben 
en ongeveer 25% van de mensen met PNEA heeft 
ook epilepsie. PNEA zijn echte aanvallen en geen 
aanstellerij zoals weleens gedacht wordt, en de 
behandeling verschilt van deze voor epilepsie.

Nota: in het artikel ‘What’s in a name: PNEA’ op 
volgende pagina’s lees je er meer over.

Bronnen en meer info:
ILAE – EpilepsyDiagnoses.org  Epilepsy Imitators www.epilepsydiagnosis.

org/epilepsyimitators.html
Epilepsie Foundation www.epilepsy.com  Imitators of Epilepsy  Psychoge

nic Nonepileptic Seizures (PNES): Cause, Diagnosis and Treatment
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Epilepsy
EpilepsieNL Psychogene nietepileptische aanvallen (PNEA)

‘Epilepsieimitators’
Aandoeningen die kunnen ‘verward’ worden met ‘epilepsie’
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Wie geconfronteerd wordt met psychogene niet-epileptische aanvallen (PNEA), krijgt nog te vaak te 
maken met vooroordelen, stigma, en hierdoor ook met een lange zoektocht naar de geschikte 
behandeling. PNEA worden vaak ook PEA (pseudo-epileptische aanvallen) of PNES (Psychogenic 
Non-Epileptic Seizures) genoemd.

GEEN EPILEPSIE?

PNEA lijken op epileptische aanvallen zonder dat er 
sprake is van epileptiforme activiteit in het brein. In 
plaats daarvan wordt aangenomen dat de oorzaak 
van de aanvallen psychogeen is. Deze ‘pseudoaan
vallen’ zijn ook een uiting van een functioneel neuro
logisch probleem en worden geassocieerd met een 
verhoogde verbinding tussen hersengebieden die 
de emotionele processen en gebieden met een 
motorische functie regelen. 

Net zoals bij epilepsie, hebben deze psychogene 
nietepileptische aanvallen (PNEA of PNES) een gro
te impact op onderwijs, werk en onafhankelijkheid. 

Maar, in tegenstelling tot epilepsie, bestaan er geen 
testen of geschikte beeldvorming om PNEA vast te 
stellen. Bovendien zijn de enige evidencebased be
handelingen van psychologische aard, zoals cognitie
ve gedragstherapie. Dit zorgt ervoor dat mensen met 
PNEA vaak een stigma ervaren van ‘niets medisch 
aan de hand’ maar een psychische aandoening. Die 
erkenning is nochtans cruciaal in het behandelings
proces. 

STIGMA

De naam ‘Pseudoaanvallen’ draagt helaas bij tot 
dit stigma: hoewel de term pseudoaanval voor een 
neuroloog betekent dat het gaat om aanvallen die 
niet te zien zijn op een EEGbeeld, is het algemene 
idee van pseudoaanvallen voor veel mensen nog 
moeilijk te plaatsen: de associatie met ‘pseudo’ is 
‘vals’, ’niet echt’, ‘ingebeeld’ of zelfs: ‘de patiënt is 
er zelf verantwoordelijk voor’. 

Dit stigma leeft helaas niet alleen bij de patiënten 
zelf, maar ook bij familie en vrienden, de buitenwereld, 
en zelfs bij gezondheidswerkers en artsen. Dit stig
ma wegnemen speelt een cruciale rol in het verbe
teren van de zorg en toegang tot geschikte behan
deling. 

PNEA weegt ook zwaar op relaties. Vaak vertellen 
patiënten dat hun omgeving in het begin erg begrij
pend is: “oh neen, jij hebt aanvallen?!” Maar na 
verloop van tijd komt onvermijdelijk: “OK, kun je er 
nu niet gewoon mee ophouden?”. 

Bovendien lijden mensen met PNEA ook onder het 
algemene taboe rond geestelijke gezondheid. Net 
zoals mensen met depressies, angsten, of zelfs 
verslavingsproblemen horen zij ook nog al te vaak 
deze ‘adviezen’: “maak je gewoon sterk en stop er
mee.” Dit versterkt het stigma en de bemoeilijkt de 
zoektocht naar hulp.

NAAMSVERANDERING ALS  
DEEL VAN DE OPLOSSING?

Duidelijkheid rond naam zorgt voor een 
minder beladen diagnose
Het systematisch spreken over (Psychogene) NietEpi
leptische Aanvallen en niet over ‘pseudoepileptische 
aanvallen of hysterische aanvallen’ is al een grote 
stap vooruit volgens een onderzoek van de afdeling 
van de Amerikaanse Epilepsie Liga, gespecialiseerd 
in PNEA, de Functional Neurological Disorders So
ciety (FNDS), en leden van de Internationale Liga 
tegen Epilepsie (ILAE).

Bij een bevraging van FND Hope, gaven 65% van de 
patiënten aan dat het label dat ze kregen voor hun 
aandoening een negatieve impact had. Ze kregen 
minder snel toegang tot gepaste hulp omdat ze door 
het stigma niet steeds au sérieux genomen werden. 
Wanneer de medische wereld het al niet eens wordt 
over een eenduidige naam voor de diagnose, brengt 
dit de diagnose zelf in diskrediet. 

Een eenduidige nietbeladen naam voor de aandoe
ning zorgt voor minder stigma bij zowel patiënten als 
bij artsen: een erkenning waar de patiënt recht op 
heeft. Op zijn beurt zorgt dit voor het sneller stellen 
van de juiste diagnose én het geven van informatie 
die ook aanvaard wordt door de patiënt én zijn om

What’s in a name: PNEA  
(Psychogene NietEpileptische Aanvallen)

ARTIKEL 
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geving. Snel vaststellen dat het om PNEA gaat én 
voldoende correcte informatie geven aan patiënten, 
kan soms al de last en het aantal aanvallen reduce
ren. Patiënten vinden dan ook sneller de weg naar 
een geschikte behandeling zonder omwegen. En dan 
worden mensen met PNEA pas écht geholpen. 

Stigma bij de patiënt zelf
Is er anno 2021 nog zoveel stigma? 
Ja, vaak wordt de nadruk gelegd op het psychologische 
aspect wat voor veel patiënten overkomt als ‘het zit 
allemaal in mijn hoofd en dus zijn mijn aanvallen niet 
echt’. Maar hoe kan het dan dat je wel degelijk aan
vallen hebt die je niet bewust kunt tegenhouden?! 
Ook deze aanvallen moet je ondergaan en en je hebt 
er geen controle over. Hoe kan het dan dat ze niet 
echt zijn? Daarom voelen sommige patiënten, maar 
ook hun familie, een grote weerstand tegen deze 
diagnose: “deze neuroloog zit totaal verkeerd”. 
Het is moeilijk te begrijpen wat deze aanvallen precies 
zijn en wat de oorzaak is, wanneer zo weinig correc
te info gegeven wordt. Om dan zomaar doorverwezen 
te worden naar de psychiater, zien velen als een 

belediging. Maar, eenmaal bij de psychiater horen 
mensen ook vaak dat ze terug naar de neuroloog 
moeten om uit te klaren wat de neurologische oorzaak 
is van hun aanvallen. 

Maar veel patiënten maken zelfs nooit een afspraak 
bij een psychiater, maar dringen aan bij neurologen 
voor een medicamenteuze behandeling. 

Een EEG is niet perfect: 10% van de epileptische 
aanvallen zijn niet zichtbaar op een EEG. Bovendien 
komen epilepsie én PNEA vaak ook samen voor (tus
sen 7 en 15% van mensen met PNEA hebben ook 
epilepsie). Door deze grijze zone starten neurologen 
soms toch een behandeling op met antiepileptica. 
Helaas bieden de antiepileptica niet het gehoopte 
resultaat, waardoor de patiënt soms na of tijdens 
een medicamenteuze behandeling wél wordt door
verwezen naar een psychiater. Maar, de patiënt stelt 
zich dan de vraag: “hoe kan het dat, na een lange 
behandeling voor epilepsie, de aanvallen plots van 
psychogene aard zouden zijn?!” Dit is uiteraard zeer 
moeilijk te begrijpen en te plaatsen. De weerstand 



om naar een psychiater of psycholoog te stappen 
voor cognitieve gedragstherapie wordt nog versterkt. 

Stigma bij hulpverleners
Ook het stigma dat mensen herkennen bij artsen 
laat hen vaak boos en verweesd achter. Nog al te 
vaak hebben zij het gevoel niet au serieux genomen 
te worden. Artsen erkennen dit niet als een medisch 
probleem en wuiven de ernst en de impact die men
sen ondervinden weg. Soms zijn reacties ronduit 
beledigend aangezien artsen de aanvallen vaak in
terpreteren als ‘faken’. 
Gelukkig zijn neurologen, EEG verpleegkundigen en 
spoedartsen steeds beter op de hoogte van de me
chanismen die spelen bij PNEA. Ook daar speelt een 
eenduidige, nietstigmatiserende benaming van de 
diagnose een grote rol. Maar ondanks de groeiende 
kennis over PNEA, is het belangrijk dat neurologen 
ook hun rol zien in de behandeling van PNEA. 

Nog al te vaak worden PNEApatiënten van de neuro
loog naar de psychiater gestuurd en terug, omdat 
beide professionelen het gevoel hebben niet vol
doende te kunnen helpen. Zo duurt het vaak lang 
voor de patiënt een duidelijk beeld krijgt van zijn/
haar diagnose. Schaamte en stigma loeren bij zo’n 
traject om de hoek … 

Body and mind
Daarom horen PNEA thuis bij zowel de neuroloog als 
de psychiater. Deze combinatie kan het verschil 
maken in de behandeling. 

Het is belangrijk dat artsen goed communiceren met 
hun patiënten en duidelijk uitleggen wat de wissel
werking is tussen geest en lichaam: hoe fysieke 
symptomen veroorzaakt worden door een psychische 
oorzaak en hoe de behandeling kan helpen. 
Wanneer de arts concreet uitlegt hoe stress zich 
kan opstapelen tot het veroorzaken van deze aan

vallen, dan pas beginnen patiënten de triggers te 
zien. Door met cognitieve gedragstherapie te leren 
omgaan met deze triggers, kunnen de aanvallen vaak 
snel dalen. Dan geven patiënten aan dat ze zelf 
verwonderd zijn hoeveel triggers ze wel ontdekken! 
Op die manier krijgen ze steeds meer controle over 
hun aanvallen. De vicieuze cirkel wordt doorbroken: 
een eerste stap richting genezing. 

“Het integreren van zowel lichaam als geest is de 
sleutel tot succes”, zegt W. Curt LaFrance, een 
neuroloog en psychiater aan de Brown Universiteit 
in de VS: “We moeten de hele patiënt behandelen. 
Eens we geest en lichaam samen brengen is er een 
dialoog die tot hulp kan leiden.”

BESLUIT
Psychogene Niet-Epileptische Aanval-
len of PNEA zijn échte aanvallen. Daar-
om noemen we ze beter geen ‘pseu-
do-aanvallen’. Alleen, achter de 
oorzaak van deze aanvallen zit een 
ander mechanisme. En daarom is een 
medicamenteuze behandeling met 
anti-epileptica niet aangewezen, maar 
wél een psychologische aanpak. Maar 
dit maakt de aanvallen niet minder 
écht. Patiënten hebben recht op erken-
ning én de toegang tot correcte infor-
matie en behandeling. Daarvoor moe-
ten we samen ijveren om het stigma 
weg te nemen en zo mensen met 
PNEA verder op weg helpen. 

Bron: International League against Epilepsy (ILAE)  Epigraph vol. 23 Issue 

2, Spring 2021
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IN MEMORIAM

Op 24 april 2021 namen wij afscheid van Jean-Claude 
Vroman (19492021). Als maatschappelijk assistent bij 
de Epilepsie Liga, afdeling Limburg, zette hij zich jaren
lang (19772010) in voor mensen met epilepsie. Hij was 
een betrokken, authentieke man met een sterke eigen 
mening, maar ook met een erg warm hart. Na zijn pensi
oen zorgde JeanClaude al voor een groot gemis op het 
werk, helaas moeten zijn geliefden hem nu ook missen in 
hun leven. 

We zijn in gedachten bij zijn echtgenote Christiane, zijn 
kinderen en alle familie en vrienden van JeanClaude. 

https://www.inmemoriam.be/nl/20210424/jeanclaudevroman/
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Het Human Brain Project (HBP) ontwikkelt met 
‘The Virtual Brain’ en EBRAINS een nieuw 
computerhulpmiddel voor epilepsiechirurgie
Bron: persbericht HBP 18/02/2021

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Epilepsie is één van de meest voorkomende neurologische aandoeningen die meer dan 50 miljoen 
mensen ter wereld treft. Mensen met epilepsie hebben last van aanvallen die veroorzaakt worden 
door plotse neurale activiteit waarbij soms grote netwerken in de hersenen betrokken zijn.

Bij ongeveer één derde van de mensen zijn de epilep
sieaanvallen niet met medicatie (AE) onder controle 
te krijgen. Voor deze mensen is de meest voorkomende 
behandelingsoptie epilepsiechirurgie: het verwijder
ing van de ‘epileptogene zone’, het gebied of gebieden 
in de hersenen waar de aanvallen ontstaan.
“Het succes van dergelijke ingreep hangt af van het 
zo nauwkeurig mogelijk lokaliseren van deze gebieden. 
Maar in de klinische praktijk blijkt dit vaak erg moe
ilijk, en het gemiddelde slaagpercentage van een 
operatie blijft rond de 60%”, zegt onderzoeker Viktor 
Jirsa (1). “Elke verbetering zou een belangrijk impact 
hebben voor veel patiënten”.

Wetenschappers van het Human Brain Project (2) hebben 
een computerhulpmiddel ontwikkeld, ‘The Virtual Brain’ 
(TVB) genoemd, om de activiteit in de hersenen van 
een persoon visuele vorm te geven en te voorspellen. 
In samenwerking met neuroloog Fabrice Bartolomei (3) 
hebben ze het model aangepast voor epilepsie, waarbij 
ze de verspreiding van individuele aanvalsactiviteit 
kunnen simuleren. Het model kan zo een extra advies
instrument zijn voor neurochirurgen om gerichter en 
nauwkeuriger hersenoperaties uit te voeren. Er loopt 
momenteel een klinische studie om de gepersonali
seerde hersenmodellen van TVB te evalueren als een 
nieuw hulpmiddel voor epilepsiechirurgie met veelbe
lovende eerste resultaten. Het is belangrijk om te 
onderstrepen dat de Virtual Braintool zich nog in de 
klinische onderzoeksfase bevindt en daarom nog niet 
beschikbaar is voor patiënten.

Het team werkt nu aan de volgende generatie van 
The Virtual Brain, die de nauwkeurigheid van het 
model met behulp van de EBRAINS (4) onderzoeksin
frastructuur verder een boost moet geven. Het doel 
is om de mogelijkheden voor gepersonaliseerde 
hersenbeelden aanzienlijk te verbeteren met behulp 
van grote hersendatasets uit de EBRAINS Brain 
Atlas. Deze bevat de meest gedetailleerde 3Dweer
gaven van de anatomie van de hersenen, de BigBrain, 
met een resolutie van 20 micrometer.

"Alleen EBRAINS maakt het mogelijk om naar deze 
enorme schaal en resolutie te gaan", zegt Jirsa.
"De gegevens (data) van hersenen worden compati
bel gemaakt en geïntegreerd met highperformance 
computer en informaticahulpmiddelen (5). EBRAINS 
maakt het toepassen van deep learning (6) mogelijk 
en andere methoden om de configuratie te vinden 
die het meest overeenkomt met de persoonlijke 
opnames van hersendynamiek van de patiënt. Dit is 
een belangrijke stap in de richting van het lokaliseren 
van de epileptogene zone met grotere precisie.”

Meer info:
https://www.humanbrainproject.eu
https://ebrains.eu

1 Viktor Jirsa is senior onderzoeker bij het Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS) in Frankrijk en directeur van het Inserm 
Institut de Neurosciences des Systèmes (UMR1106 Inserm) aan de 
universiteit van AixMarseille.

2 Human Brain Project (HBP) is het grootste hersenwetenschappelijke 
project in Europa en behoort tot de grootste onderzoeksprojecten 
die ooit door de Europese Unie zijn gefinancierd. Bij het raakvlak 
van neurowetenschap en informatietechnologie, onderzoekt het 
HBP de hersenen en zijn ziekten met behulp van zeer geavanceerde 
methoden van computergebruik, neuroinformatica en kunstmatige 
intelligentie, en stimuleert innovatie op gebieden als braininspired 
computergebruik en neurorobotica.

3 Fabrice Bartolomei: Franse neuroloog en neurophysioloog, Professor 
AixMarseille University (AMU)

4 EBRAINS is een nieuwe digitale onderzoeksinfrastructuur, gecreëerd 
door het EUgefinancierde Human Brain Project, om hersengerelateerd 
onderzoek te stimuleren en te helpen bij het vertalen van de nieuwste 
wetenschappelijke ontdekkingen naar innovatie in geneeskunde en 
industrie, ten behoeve van patiënten en de samenleving. Het is 
gebaseerd op de allernieuwste neurowetenschap en biedt een 
uitgebreid scala aan hersendatasets, een hersenatlas met meerdere 
niveaus, modellerings en simulatietools, vlotte toegang tot krachtige 
computerbronnen en tot robotica en neuromorfe platforms.

5 ‘Performance Computing’ (HPC) is een belangrijke hedendaagse 
methode die gebruik maakt van complexe simulaties en berekeningen. 
Dit vergt in het bijzonder enorm veel rekenkracht en capaciteit. Deze 
simulaties en berekeningen vinden daarom plaats op een supercompu
ter. Dit is namelijk een cluster van meerdere servers, die samen één 
geheel vormen. Tegelijkertijd werken ze samen aan één of meerdere 
opdrachten. 

6 ‘Deep learning’ is een subset van machine learning, dat in wezen een 
neuraal netwerk is met drie of meer lagen. Deze neurale netwerken 
proberen het gedrag van het menselijk brein te simuleren – hoewel 
verre van het vermogen ervan te evenaren – waardoor het kan 'leren' 
van grote hoeveelheden gegevens. Deep learning heeft als doel om 
machine learning dichter bij een van zijn oorspronkelijke doelen te 
brengen: Artificial Intelligence (AI). AI omvat een breed scala van 
technologieën waarmee computers problemen kunnen oplossen op een 
manier die (op zijn minst oppervlakkig) lijkt op het menselijke denken. 
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Het ILAE Wikipedia Epilepsy Project

De ILAE (Internationale Liga tegen Epilepsie) speelt 
in de ‘epilepsiewereld’ een centrale rol. Met het 
Wikipedia Epilepsieinitiatief heeft de ILAE een unie
ke kans om de meest toonaangevende en actuele 
informatie te brengen over epilepsie, met de grootst 
mogelijke bekendmaking en reikwijdte, en dit in vele 
talen, én wakend over de wetenschappelijke nauw
keurigheid van de informatie van de artikelen rond 
epilepsie.
Het ILAE Wikipedia Epilepsy Project is een samen
werking tussen ILAE, WikiProject Medicine en Wiki
Project Epilepsy.

Het is de bedoeling om de missie van de ILAE te 
bevorderen, namelijk om er voor te zorgen dat ge
zondheidswerkers, patiënten en hun zorgverleners, 
regeringen en het publiek over de hele wereld over 
educatieve en onderzoeksbronnen beschikken die 
essentieel zijn voor het begrijpen, diagnosticeren en 
behandelen van personen met epilepsie. De doel
groep omvat zowel professionals als het lekenpubliek.
Het project heeft tot doel jonge mensen te betrekken 
bij het bijwerken van Wikipediaepilepsieinformatie 
en artsen aan te zetten om bijdragen te leveren van 
hoogwaardige inhoud over epilepsie.
Hoewel het project momenteel alleen op de Engels
talige Wikipedia draait, is het een meertalig project 
en kan het vanuit elke andere taalbasis opereren, 
afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers.

Het Wikipedia Epilepsieinitiatief omvat twee even 
belangrijke activiteiten:
. Bestaande gegevens over epilepsie bewerken – dit 

is een centraal aspect van het initiatief. Het is de 
bedoeling om inzendingen/artikels nauwkeurig en 
toonaangevend te maken, met uitgebreide verwij
zingen/links naar relevante publicaties, vooral 
deze afkomstig van de ILAE (op www.ilae.org) of 
uit de drie tijdschriften van ILAE, inclusief artikelen 
met een vrije toegang. Dat alles moet in een be
grijpelijke taal ook voor nietprofessionelen, én in 
overeenstemming met het Wikipediabeleid.

. Nieuwe aan epilepsie gerelateerde artikels/tek
sten maken/opvragen, zowel standaard Wikipe
diaartikels als volledige artikelen van professi
onele kwaliteit. Deze moeten gelijktijdig kunnen 
worden gepubliceerd in Wikipedia en in open 
accesstijdschriften zoals Epilepsia Open of an
dere tijdschriften met Creative Commonslicentie. 
De ILAE roept geïnteresseerde geneeskundestu
denten, artsen/epilepsiedeskundigen evenals 
andere professionelen in de gezondheidszorg en 
onderzoekers op om een   bijdrage te leveren. 

Er zijn ondertussen al heel wat artikels i.v.m. epilep
sie geüpdatet – deze zijn te vinden op The ILAE Wi
kipedia Epilepsy Project // International League 
Against Epilepsy

Meer info op Wikipedia:WikiProject Epilepsy en Wi
kipedia:WikiProject Medicine

EPIKRANT STELT VOOR

Wikipedia is wereldwijd de meest gebruikte bron van gezondheidsinformatie door professionals  
en leken. Het is dus belangrijk om de kwaliteit van dergelijke informatie te waarborgen.
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WIST JE DAT?

… dat ons brein overdrijft om beter 
te onthouden?

Er spelen verschillende factoren mee bij 
een onbewuste vervorming van de wer-
kelijkheid in je gedachten, maar neurowe-
tenschappers van de Universiteit van Oregon en 

New York denken dat overdrijvingen in sommige gevallen 
slimme trucjes zijn van je brein. Ze zouden je namelijk helpen 

om het verschil te onthouden tussen vergelijkbare zaken.

De onderzoekers baseren zich op hun experiment met 29 proef-
personen die ze gedurende twee dagen verschillende beelden 
lieten zien, die ze zo goed mogelijk in hun geheugen moesten 
opslaan. De deelnemers moesten onder meer de combinaties 
onthouden van gezichten in combinatie met bv. paraplu’s die 
enkel licht van kleur verschilden. Zo was één paraplu bijvoor-

beeld lichtgroen en een andere donkergroen. Op dag twee 
konden de proefpersonen de combinaties beter onthouden dan 
op de eerste dag, wat uiteraard logisch is, want we leren door te 

oefenen. De onderzoekers vonden echter ook bewijs van een 
zekere strategie die de hersenen daarvoor toepasten. Het bleek 

namelijk dat mensen die de juiste combinaties goed konden 
herinneren, de kleurverschillen tussen gelijkaardige objecten 

sterk overdreven, zodanig dat ze niet meer overeenkwamen met 
de werkelijke kleuren. De onderzoekers vulden deze bevinding 

aan met hersenanalyses uitgevoerd met fMRI-scanners. Die 
bracht de hersenactiviteit van de proefpersonen in bepaalde 

hersengebieden in kaart terwijl de mensen zich de beelden van 
objecten voor de geest haalden. De analyses wezen op het belang 

van verschillen tussen patronen van hersenactiviteit in deze 
hersengebieden. Deze verschillen waren meer uitgesproken 

wanneer mensen de kleurverschillen tussen objecten overdre-
ven én ze de juiste combinaties beter konden herinneren.

“Ons geheugen is dynamisch”, stelde onderzoeksleider Yufei 
Zhao van de Universiteit van Oregon. “Aan de ene kant kunnen 
herinneringen vervagen en minder nauwkeurig worden. Maar 

aan de andere kant kunnen bepaalde aanpassingen, vervormin-
gen van herinneringen, nuttig zijn in het dagelijks leven.” 

Bron: Gezondheid.be – nieuwsbrief 26/03/2021

… dat het Grondwettelijk Hof  
besliste dat ook elektrische steps, 

hoverboards en zelfs rolstoelen een 
verplichte verzekering nodig hebben?

Een uitspraak met mogelijks grote gevolgen. 
Tot nu toe was de regel duidelijk: als een voertuig uit 

zichzelf kan voortbewegen (gemotoriseerd en dus 
zonder te trappen), én het kan sneller rijden dan 25 

kilometer per uur, dan moet de bestuurder een 
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Enkel een 

bromfiets klasse A was hierop een uitzondering: ook 
hiervoor was een verzekering verplicht, hoewel die 
niet sneller mag dan 25 km/u. Maar met de komst 

van alle mogelijke elektrische voertuigen op de 
openbare weg, kwam die duidelijke regel steeds 

vaker onder druk. Nu heeft het Grondwettelijk Hof 
een opmerkelijke uitspraak gedaan: snelheid (vanaf 

25 km/u) is niet het enige criterium meer en alle 
elektrische voertuigen mogen enkel verplicht 

verzekerd de openbare weg op.

Maar wat betekent deze uitspraak nu? In principe 
kun je nu als bestuurder van een elektrische fiets of 

step, rolstoel, hoverboard of monowiel bekeurd 
worden als je niet verzekerd bent. De boete moet 

dan beoordeeld worden door een rechtbank en zij 
zullen zich hoogstwaarschijnlijk nu baseren op 
deze uitspraak van het Grondwettelijk Hof. In 

theorie kan het dus wel, maar in de praktijk is de 
kans wel erg klein dat je nu zomaar een boete zal 

krijgen door een politieagent.

De politiek zal hierin klaarheid moeten scheppen 
ofwel door een nieuwe wet met duidelijke criteria, 

ofwel terugvallen op een Europese richtlijn, die 
bepaalt dat alle gemotoriseerde voertuigen een 

verplichte aansprakelijkheidsverzekering moeten 
hebben, wat in sommige Europese landen al wordt 
toegepast. De kans dat België hier zal volgen is dus 

groot. Men weze gewaarschuwd!

bron: vrtnws.be  - 29/1/2021

Eventuele bijwerkingen kan je bestrijden met een parace-
tamol, adviseren alle instanties. Pijn op de prikplek of 

hoofdpijn kan hiermee beter te verdragen zijn. Maar mag 
je de paracetamol ook al voor het vaccin innemen? Er zijn 
verschillende onderzoeken die laten zien dat een parace-
tamol vlak voor het krijgen van een vaccin ervoor zorgt 
dat het lichaam minder antistoffen maakt, maar hoe het 
zit bij de vaccins tegen COVID-19 is nog niet goed uitge-
zocht. Hier wordt nu overigens wel aan gewerkt, maar de 

antwoorden zijn er nog niet.

Dus als je zeker wil zijn dat het vaccin goed zijn werk kan 
doen, kan je dus beter wachten met het nemen van een 
paracetamol tot je klachten krijgt na het COVID-vaccin. 
Het immuunsysteem is dan goed geactiveerd. Een pa-

racetamol werkt dan wel tegen de klachten, maar zal geen 
rem meer zetten op de aanmaak van antistoffen, is het 

idee. Ook de Amerikaanse Centra voor Ziektecontrole en 
Preventie CDC en de WHO zien allebei geen probleem bij 

een paracetamol na de vaccinatie.

Bron: Nieuwbrief gezondheidsnet.nl
18-05-2021 www.gezondheidsnet.nl

… dat je beter ná een coronavaccin een paracetamol neemt?
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Prof. Dorothée Kasteleijn-Nolst (*) onderzoekt al meer dan 30 jaar lichtgevoelige epilepsie, zij 
publiceerde een boek ‘Photosensitivity for Epilepsy’ dat alle aspecten ervan belicht. 
Dit artikel is een samenvattende vertaling van haar bijdrage in Epilepsy News (IBE) – Issue 2-2021

Hoe lichtgevoeligheid voor het eerst 
meer bekendheid kreeg bij mensen 
met epilepsie

Met de introductie en verspreiding van tvschermen 
in huis in de jaren 195060, begonnen mensen met 
epilepsie te herkennen dat dicht bij het tvscherm 
komen om de tv aan en uit te zetten, epileptische 
aanvallen veroorzaakte. De tv produceerde niet alleen 
een constante flikkering van 25/30 Hz (afhankelijk 
van de netfrequentie), maar ook onstabiele zwartwit
beelden, waardoor het epilepsieuitlokkend effect 
bij gevoelige mensen werd versterkt. 
Tieners meldden ook tonischclonische aanvallen of 
schokken tijdens het dansen in de knipperende 
witte en gekleurde lichten van discotheken. 
Technisch betere kleurentv's met afstandsbediening 
werden de norm in de jaren ‘80, maar desondanks 
kwamen meldingen dat bepaalde commercials met 
flikkerende en gestreepte patronen provocerend 
waren en dit leidde soms tot de onmiddellijke intrek
king ervan. 

Er kwamen nog meer meldigen van kinderen die 
epileptische aanvallen kregen bij het spelen van vi
deogames. Typisch hierbij is dat een kind in de 
vroege ochtenduren dicht bij het scherm bv. Ninten
do op de tv zit te spelen. Krantenkoppen als "Nin
tendo vermoordt mijn zoon" in de jaren negentig 
leidden tot internationale studies en daaropvolgen
de waarschuwingen op de bijsluiter van videogames. 
En toen, in 1997, werden in korte tijd 618 Japanse 
kinderen opgenomen op spoed, met hoofdpijn en 
epileptische aanvallen nadat ze de Pokémonteken
film op tv hadden gezien. 
Hoewel sommige kranten deze uitbraak als massa
hysterie beschouwden, toonden wetenschappelijke 
studies aan dat met name 15 Hz flitsende beelden 
van diep rood en blauw in deze cartoon epileptische 
aanvallen hadden veroorzaakt. In Japan werden 
vervolgens regels ingevoerd om het uitzenden van 
potentieel uitlokkende programma's aan banden te 
leggen

Veranderingen sindsdien

De oude tvbuis verdween volledig uit de woonkamer 
en vervanging door LCDschermen en hogere beeld
verversingsfrequenties verkleinden de kans op 
epileptische aanvallen bij personen met (gevoeligheid 
voor) lichtgevoelige epilepsie. 
Het uitlokken van aanvallen kwam niet meer primair 
van het scherm zelf (of scherm in combinatie met 
een programma of videogame), maar méér en méér 
van de getoonde beelden zelf van programma's, 
advertenties of videogames. 
In het nieuwe millennium kwam een   breed scala aan 
tvschermen en visuele weergavetoestellen (VDU) 
op de markt en de schermtijd nam geleidelijk toe: 
zowel kinderen als volwassenen gebruiken beeld
schermen op school, voor werk, om te spelen, om 
te communiceren. 

Nieuwe uitdagingen en gevaren 

In een paar jaar tijd zijn tvschermen en publieke 
schermen voor advertenties drastisch toegenomen 
in omvang en contrast (High Definitionschermen). 
Dit betekent dat méér van het oog en de hersenen 
tegelijkertijd wordt gestimuleerd met als gevolg dat 
aanvallen sneller kunnen optreden. In dit geval zijn 
gebogen tvschermen nog méér een probleem. 
Doordat kinderen en volwassenen thuis, op school, 
op het werk of in musea etc. aan verschillende 
schermen worden blootgesteld, is het minder van
zelfsprekend geworden dat een bepaald scherm of 
programma een aanval uitlokt. Om het nog ingewik
kelder te maken: computergegenereerde tekenfilms 
vol pure rode kleuren, flitsende lichten en gestreep
te patronen met een hoog contrast kunnen tegen
woordig op elk moment van de dag worden bekeken 
(bijvoorbeeld in de slaapkamer). Dit alles maakt dat 
myoclonische schokken, absenceaanvallen en zelfs 
langduriger focale aanvallen gemakkelijk onopge
merkt blijven voor ouders en leeftijdsgenoten. 
De impact van virtual realitybrillen voor lichtgevoe

Foto of lichtflitsgevoelige epilepsie

ARTIKEL 
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lige patiënten is nog onbekend en kan afhangen van 
kleur, patroon en flitsen van de beelden. 

De schermtijd was gemiddeld 5, respectievelijk 8 
uur/dag bij kinderen en adolescenten in 2019 (Wi
kipedia). Tijdens de COVID19pandemie is dit aan
zienlijk toegenomen omdat mensen meer tijd bin
nenshuis doorbrengen. Of langere blootstelling een 
belangrijk punt zou zijn, is niet duidelijk  sommige 
patiënten klagen over dit effect. 
Een ander gevaar is de dramatische toename van het 
gebruik van gestreepte patronen in kleding, interieur
decoratie en architectuur. Net als producenten van 
videogames en tekenfilms méér moeten weten over 
de mogelijke uitlokking van aanvallen bij het gebruik 
van kunstmatige kleuren, moeten architecten en leken 
ook meer leren over strepen met een hoog contrast.

Tot slot, vrij onbekend is het feit dat TLverlichting in 
huis, in winkels, gebouwen, metrostations, enz. 
uitlokkend kan zijn. Bij storing door veroudering 
treden onregelmatige flitsen op met een lagere fre
quentie dan de oorspronkelijke 100 flitsen/sec. 
(N.v.d.r.: deze 100 Hz is in principe niet uitlokkend 
aangezien alleen frequenties tussen 3 en 60 Hz dit 
kunnen zijn)
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verlichting 
zijn compacte fluorescentielampen (de zogenaamde 
spaarlampen) en LEDlampen. Deze typen kunnen 
ook flitsen produceren, vooral wanneer sturingen 
van lage kwaliteit worden gebruikt. Daarom moeten 
lampen optimaal presteren om geen bron van uitlok
king te zijn, vooral voor degenen die lichtgevoelig zijn 
voor de hogere flitsfrequentiebereiken. 

Nieuwe ontwikkelingen in verlichting met het gebruik 
van verschillende kleuren zijn eveneens aan de orde. 
Het is belangrijk om een   stimulus of uitlokkende 
factor te herkennen, omdat in veel gevallen het ver
mijden van de stimulus – een ander scherm gebruiken, 
de afstand tot het scherm vergroten, een getinte bril 
gebruiken, verschillende programma's, verschillende 
soorten lampen – kunnen helpen bij het voorkomen 
van aanvallen. Eén oog bedekken met een hand is 
zeer effectief wanneer je plotseling geconfronteerd 
wordt met een uitlokkende visuele stimulus.

! Maar eerst … 

moet je zelf uitzoeken voor welke prikkels je gevoe
lig bent (niet iedereen is patroongevoelig of gevoelig 
voor TLverlichting of dieprode kleuren). 
Het is belangrijker dan ooit om kennis over deze 
grote verscheidenheid aan potentiële gevaren te 
verspreiden onder het grote publiek. 

Hoe lichtgevoelige epilepsie  
wordt gediagnosticeerd.

Het is zeer belangrijk om erachter te komen in welke 
omstandigheden een aanval plaatsvond: gebeurde het 
tijdens het spelen van een videogame of het kijken naar 
een bepaald programma, of was het tijdens het rijden 
in een auto met flikkerend zonlicht door de bomen? 

Flikkerend zonlicht is een zeer sterke visuele stimu
lus die vaak wordt herkend als oorzaak van een 
aanval. Een tonischclonische aanval is meestal het 
gevolg én reden om voor verder onderzoek naar het 
ziekenhuis te gaan. Als er specifiek om wordt ge
vraagd, zijn schokken of afwezigheden al uitgelokt 
door andere visuele stimuli. Hoewel gevoeligheid heel 
specifiek kan zijn – alleen op korte afstand van een 
HDtvscherm of onder defecte tlverlichting in het 
biologielokaal, bijvoorbeeld – zijn bij de meeste licht
gevoelige patiënten verschillende prikkels provoce
rend, hoewel de ene sterker kan zijn dan de andere. 

Een EEGonderzoek met intermitterende lichtstimu
latie (IPS) bij flitsfrequenties tussen 2 en 60 Hz of 
flitsen/sec kan een gevoeligheid voor visuele stimu
li in het algemeen detecteren. Hoe groter het bereik 
van flitsfrequenties die een epileptiforme afwijking 
in het EEG veroorzaken, hoe gevoeliger de persoon 
is en dus meer kans heeft om met aanvallen te re
ageren op verschillende visuele stimuli. Als een 
persoon gevoelig is voor IPS, is ook patroonstimu
latie onderzoek (zwartwitte strepen met hoog con
trast) nodig; ongeveer 40% van de IPSgevoelige 
patiënten is ook patroongevoelig.
 
Met deze twee maatregelen kan een risicoanalyse 
worden gemaakt en advies worden gegeven.
Patroongevoeligheid blijft meestal onopgemerkt 
(afwezigheden) terwijl gevoeligheid voor flitsen ge
paard gaat met schokken in de oogleden, het gezicht, 
de nek en armen of het hele lichaam. 
Een tijd lang antiepileptica innemen kan een volledi
ge of gedeeltelijke onderdrukking van de epileptiforme 
reactie op IPS aantonen en zo helpen om de epilepsie 
op de meest geschikte manier te behandelen. 
Het EEG kan ook helpen bij het bevestigen van de gevoe
ligheid voor specifieke videogames: het kind of adolescent 
of volwassene kan het speciale spel naar het laborato
rium meebrengen en EEGregistratie kan uitwijzen of dit 
al dan niet epileptische afwijkingen veroorzaakt. 
Omdat lichtgevoeligheid een "stimulus en antwoord
spel" is, kunnen patiënten leren welke stimuli in het 
dagelijks leven epileptiforme ontladingen en (kleine) 
aanvallen oproepen: een voorgevoel tijdens de IPS 
en patroonopgewekte epileptiforme ontladingen 
tijdens het EEG kunnen worden gebruikt om iemands 
gevoeligheid te helpen bepalen. 

(*) Prof. Dorothée KasteleijnNolst – Sr. Researcher Epilepsy  Department 
of Medical Genetics  Utrecht University  Netherlands
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Wat is een ‘doorbraakaanval’?

Wanneer er bij iemand met epilepsie – na een aan
houdende periode van aanvalscontrole – plots en 
onverwacht opnieuw een aanval optreedt, wordt zo'n 
aanval ‘een doorbraakaanval’ genoemd. Dit kan voor 
die persoon ernstige gevolgen hebben.

Kan het vergeten innemen van je anti-
epileptica (AE) een aanval uitlokken?

Het missen van één of meerdere dosissen AE is de 
meest voorkomende oorzaak van doorbraakaanval
len, dit zowel bij mensen met een goed gecontroleer
de epilepsie als bij hen die nog af en toe een aanval 
hebben. De aanvallen kunnen vaker voorkomen dan 
normaal, intenser zijn, of zich ontwikkelen tot lang
durige aanvallen – een status epilepticus genoemd. 
Dit is een levensbedreigende toestand waarbij me
dische hulp noodzakelijk is.
Het komt regelmatig voor dat mensen met epilepsie 
af en toe een enkele dosis overslaan. Meestal gebeurt 
er niets ergs, maar toch is de kans op een aanval 
groter. Meerdere dosissen missen maakt de kans 
op een doorbraakaanval nóg groter!

Wat kan er gebeuren als je stopt met 
het innemen van je anti-epileptica?

Het is gevaarlijk om epilepsiemedicatie te stoppen 
zonder het advies van je neuroloog!
Bij het plots stoppen kan je ontwenningsverschijn
selen krijgen, alsook langdurige aanvallen, clusters 
van aanvallen of een status epilepticus, zelfs als je 
deze problemen nooit eerder hebt gehad.
Wanneer je meer dan één AE gebruikt, kan het stop
pen met één ervan de concentratie in het bloed 
veranderen van een ander AE dat je gebruikt. Plotse 
veranderingen in de concentratie in het bloed kunnen 
aanvallen veroorzaken, zeker wanneer die te laag 
wordt, of er kunnen bijwerkingen optreden indien de 
concentratie te hoog wordt. 

Het advies:
. stop niet met het innemen van een antiepilepti

cum zonder eerst met je neuroloog te overleggen
. wanneer je het innemen van een AE beu bent of 

denkt dat het niet werkt, praat er over met je 
neuroloog

. indien er wijzigingen nodig zijn, doe dit dan veilig 
en volgens voorgesteld plan

Waarom ‘vergeten’ mensen hun 
medicatie in te nemen?

Iedere dag medicijnen (moeten) slikken is voor ie
dereen moeilijk. Zelfs als je weet dat je de medicatie 
nodig hebt, kan je moeite hebben om deze regelma
tig in te nemen.

Enkele veelvoorkomende redenen en handige tips:
. Vergeten wanneer ze moeten worden ingenomen 

– hoe vaker per dag medicatie moet worden in
genomen, hoe groter de kans om een dosis te 
vergeten of over te slaan. Een telefoonalarm, 
smsherinneringen, medicijnen nemen tijdens 
routinematige dagelijkse activiteiten (bv. bij ont
bijt of avondmaal) kan hier bij helpen.

. Sommige medicatieschema’s zijn ingewikkeld, 
zeker als je meerdere medicijnen moet innemen 
én dit op verschillende tijdstippen. Een duidelijk 
schema en/of een vooraf gevulde pillendoos 
kunnen een efficiënt hulpmiddel zijn. 

. Problemen met het ophalen van de medicatie 
(bv. zich niet kunnen verplaatsen), of vertragingen 
in de levering van de AE – hou een noodvoorraad 
van één week bij om te voorkomen dat deze vroeg 
opraakt en neem contact op met je apotheker.

. Problemen met het aanvaarden van de diagnose 
‘ epilepsie’: het is niet gemakkelijk om te begrijpen 
en te accepteren dat je epilepsieaanvallen kan 
hebben. Dagelijks medicatie moeten innemen 
herinnert je er telkens aan dat je epilepsie hebt ... 
Praat over je gevoelens met je neuroloog, je huis
arts, of neem contact op met de hulpverleners van 
de Epilepsie Liga. Via de Epilepsiecontactgroepen 
kan je contact hebben met lotgenoten en leren 
omgaan met epilepsie (zie gegevens op p.2). 

BESLUIT
Therapietrouw bij epilepsie is heel 
belangrijk! Overslaan van een dosis 
(dosissen) maakt het risico op aan-
vallen groter!

Bron: Epilepsy Foundation – www.epilepsy.com – vertaling ‘Missed 

Medicines’

Een gemiste dosis antiepileptica (AE):
de meest voorkomende oorzaak van doorbraakaanvallen!

ARTIKEL 
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Na de consultatie bij de arts gaat u met uw voorschrif-
ten naar de apotheek. Helaas: “Uw medicatie is mo-
menteel niet op voorraad of beschikbaar”. 
Kreeg u ook al deze boodschap van uw apotheek? U 
bent niet de enige. Uit een bevraging van Test-Aankoop 
kregen 30% van de gezinnen in de afgelopen 2 jaar al 
te maken met medicijntekorten.

Wat is er nu precies aan de hand? 

TestAankoop spreekt over een “katenmuisspelletje 
waar aan het einde van de rit de patiënt de dupe van 
is”. De organisatie wijst erop dat heel wat belangrijke 
medicatie niet tijdig bij de patiënt geraakt. In de bevra
ging bleken twee categorieën garant te staan voor 36 
procent van de gemelde tekorten: geneesmiddelen voor 
‘het centrale zenuwstelsel’ – denk aan epilepsie of 
depressie – en geneesmiddelen voor de behandeling 
van ‘hart, bloed en bloedvaten’.

TestAankoop spreekt al van een tekort wanneer een 
geneesmiddel niet binnen de 24 uur beschikbaar is. Bij 
een derde van de gevallen ging het echter over twee of 
meer weken. Voor mensen met een chronische aan
doening, zoals epilepsie, is de impact van zo’n tekort 
soms groot.  Bijna de helft van de mensen die al met 
een tekort te maken kregen, geven aan dat dit hen heel 
veel zorgen en stress geeft. 

Ook apothekers zitten erg verveeld met de tekorten, zegt 
Georges Verpraet van apothekersfederatie APB. “Een 
rondvraag toont dat apotheken wekelijks zo’n 5 à 6,5 
uur moeten besteden aan het oplossen van die tekorten.” 
In sommige gevallen moet er zelfs rechtstreeks naar de 
firma gebeld worden.  Gelukkig is er zo in de meeste 
gevallen een snelle oplossing, zoals een generiek middel, 
of een iets duurdere oplossing: import uit het buitenland. 

Maar ondanks dat er meestal snel een oplossing is, 
zorgt de schrik voor een tekort bij patiënten vaak ervoor 
dat er gehamsterd wordt. Een voorraad inslaan lijkt lo
gisch, maar zo stap je uiteraard mee in die vicieuze cirkel.

Op de tekortenlijst van het FAGG zien we steeds een 
aantal geneesmiddelen die tijdelijk niet verkrijgbaar 
zijn. Ruim vijfhonderd geneesmiddelen verdwenen het 
afgelopen jaar zelfs volledig van de markt, vaak omdat 
de lage prijszetting het niet rendabel maakt voor pro
ducenten. 

Ook in de huidige tekortenlijst zijn er volgens TestAan
koop amper nieuwe producten met een hoog prijskaart
je te vinden, maar vooral generieke en oudere produc

IN DE PERS

ten, waar alternatieven voor zijn. “Dat ondersteunt het 
idee dat geld vaak aan de basis ligt van een tekort.”

Hoe komen die tekorten tot stand? 

Een erg complex verhaal zonder een simpele oplossing, 
klinkt het bij de betrokken partijen. Enerzijds zijn er de 
‘reële onbeschikbaarheden’, die bijvoorbeeld ontstaan 
doordat een lot wordt afgekeurd of door een probleem 
in een fabriek. Omdat producenten hun processen 
steeds strikter en krapper plannen of uitbesteden aan 
verre landen, leidt één kink in de kabel vaak al tot een 
tijdelijke onbeschikbaarheid. Dit is een concreet pro
bleem in de productie.

Anderzijds speelt de prijzenpolitiek ons parten. Het 
gebeurt dat groothandels producten aan andere landen 
verkopen, waar ze duurder over de toonbank gaan. Als 
reactie daarop kan een fabrikant, die winst door de 
neus ziet geboord, beslissen om de leveringen te be
perken tot het strikt noodzakelijke voor patiënten in 
eigen land. Door gebrek aan marge kan de continuïteit 
van de bevoorrading in het gedrang komen.

Dit complex verhaal van productieprocessen zonder 
marges, de (prijzen) politiek en  internationale markten, 
zorgt voor de huidige problemen. 
Organisaties zoals TestAankoop en patiëntenvereni
gingen kaarten deze problematieken aan bij de politiek 
en zetten dit steevast op de agenda. 

Krijg je vaak met een tekort van een geneesmiddel? 
Bespreek het met je arts! Zo kan hij/zij al op voorhand 
kijken wat het beste alternatief is voor jou.

TIP: 
Indien er een probleem is met de levering 
van uw medicijn, kunt u steeds nakijken op 
de tekortenlijst van het FAGG:
https://www.fagg-afmps.be/nl/items-HOME/
Onbeschikbaarheid_van_geneesmiddelen

bron: artikel Rubriek Analyse in De Morgen: Medicijntekorten stapelen zich 
op: “ik functioneerde nog op 20 procent van mijn kunnen” door Michiel 
Martin op 26 januari 2021. 

Medicijntekorten:
kreeg u er ook al mee te maken?
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Mijn dochter heeft pijn of pijnscheuten aan haar 
hoofd, dikwijls ter hoogte van haar oor. Mijn 
dochter kan dit niet zelf verwoorden. Hoe weten 
we of dit migraine is of een gevolg van stress, 
spierpijn of een gevolg van slechte houding?
Mijn eerste vraag zou zijn of die pijnscheuten echt 
in het oor zitten of eerder rond die regio.
Als het iemand is die ook epilepsie heeft, is het zeker 
interessant om met de neuroloog te bekijken hoe lang 
die pijnscheuten duren. Want voor pijnscheuten naar 
aanleiding van een geknelde of geprikkelde zenuw, 
zijn verschillende antiepileptica best wel efficiënt, b.v. 
Tegretol (Carbamazepine). Dus op die manier kunnen 
er misschien 2 dingen tegelijk behandeld worden.
Als de pijn langer duurt, kan het ook de houding zijn. 
Sommige mensen hebben ook een krakend gewricht 

ter hoogte van de kaak. Wanneer dit wat uit de kom 
schiet, dan kan dit een pijnscheut geven. We hebben 
de laatste tijd het gevoel dat dit meer gezien wordt, 
doordat we allemaal mondmaskers dragen. Hierdoor 
beweegt ons gelaat op één of andere manier minder 
natuurlijk. Daar is de eerste behandeling kinesithera
pie waarbij de spieren gaan ontspannen. Ook als de 
nek wat gespannen is, hangt dit allemaal wat samen.

Ik heb migraine net vóór mijn epilepsie-aanvallen. 
Er zijn verder geen familieleden met epilepsie, 
wel met migraine. Ik krijg geen symptomen onder 
welke vorm dan ook. 
Een migraineaanval ná een epilepsieaanval zien we 
wel vaker: mensen die een epilepsieaanval doen en 
nadien een zware hoofdpijn krijgen. Hoofdpijn als 

Epilepsie en Migraine
Vragen en antwoorden n.a.v. de webinar 'Epilepsie en migraine - vzw IKAROS - 22 april 2021

VRAAG EN ANTWOORD

In Epikrant nr.2 van jaargang 37 (2020) verscheen het artikel ‘Migraine en Epilepsie’ van dr. Annelies 
Van Dycke, neuroloog, gespecialiseerd in hoofdpijn en epilepsie aan het AZ Sint-Jan te Brugge.
Omdat het omwille van corona niet mogelijk was om life bijeen te komen, organiseerde IKAROS vzw  
op 22 april een webinar over dit thema.
Prof. dr. Laura Seynaeve, neuroloog aan het UZ Brussel, nam ons tijdens haar uiteenzetting mee in  
het voorkomen, de klachten, de verschillen en gelijkenissen tussen deze neurologische aandoeningen. 
Ze besprak ook uitgebreid de mogelijke behandelingen voor beide en beantwoordde de vragen achteraf 
– waarvan hier een neerslag..
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kunnen daar misschien met operatie iets aan doen. 
Of uit de onderzoeken kan blijken dat het niet om 
één litteken gaat, maar dat er verschillende regio’s 
in de hersenen zijn die te prikkelbaar reageren… 
Misschien is een neurostimulator dan een optie, of 
is een ketogeen dieet een optie. Misschien kan je 
nóg andere medicatie proberen…?
Het is heel belangrijk om – als je verschillende opties 
hebt – deze met je arts te bespreken en ook aan te 
geven wat je wil, wat je niet wil.
Als epilepsiechirurgie of neurostimulatie geen optie 
zijn, dan is het moeilijker. Maar zelfs als je medicijn 
nummer 7 of 8 probeert, bestaat de kans dat dit hét 
medicijn is dat voor jou werkt en waardoor je minder 
aanvallen hebt… De kans is niet groot, maar de kans 
bestaat bij élke nieuwe poging. 
Hopelijk kan dát een motivatie zijn: “weten dat het 
kan”, maar het is ook heel belangrijk om aan te geven 
wat je doelen zijn, wat je wil bereiken. Want het is 
natuurlijk ook niet de bedoeling dat je veel neven
werkingen hebt.

. Voor migraine
Voor migraine hebben we 2 zaken nodig: een middel 
tegen de hoofdpijn en ook een medicijn dat er voor 
zorgt dat je minder aanvallen hebt. Dit laatste medi
cijn moet je minstens 3 maanden nemen vooraleer 
je een effect kan hebben. Waar we op hopen is dat 
het aantal aanvallen met de helft vermindert, maar 
ook dat er een beter effect is van de hoofdpijnmedi
catie. 
Je kan je motivatie vinden in het feit dat er medicijnen 
bestaan om bv. je hoofdpijn onder controle te houden. 
Qua andere opties zijn er bv. stress onder controle 
houden, voldoende slapen, een regelmatig levens
ritme aanhouden. 

Hoe lang moet je een behandeling aanhouden 
vooraleer je effect kan verwachten?
Veel medicijnen hebben even tijd nodig. Je moet die 
starten en opbouwen en vooraleer die werken, zijn 
we toch al minstens enkele weken later. Je weet dat 
een medicijn werkt, als de periode tussen je aanval
len langer is geworden bv..

Wat zijn de beste alternatieve behandelingsme-
thoden?
We weten dat stress niet goed is voor migraine, niet 
goed is voor epilepsie. We weten dat bepaalde re
laxatietechnieken er voor kunnen zorgen dat je 
minder epilepsieaanvallen krijgt. Progressieve 
spierrelaxaties bv. is bestudeerd bij slaapkwabepi
lepsie. Intensief sporten is ook bestudeerd bij mi
graine. Gezond leven is absoluut een pluspunt. Voor 
migraine is er ook wel wat evidentie voor acupunctuur.

Wat zijn indicaties voor epilepsiechirurgie? Is dat 
“als al de rest niet werkt?”
Nee, in principe niet. 

eerste symptoom van een epilepsieaanval kán, maar is zeldzaam. 
Het is belangrijk om te bekijken hoeveel tijd er tussen de 
migraine en de epilepsieaanval zit. Als er niet veel tijd tussen 
is, dan zijn deze aan elkaar verbonden. Als er meer tijd tussen 
is, dan is er én epilepsie én migraine in het spel.

Hoe heet de neurostimulator bij migraine?
Eén van de merken is Cefaly. Informatie hierover is te vinden 
op internet. De website geeft de informatie in het Nederlands, 
Frans en Engels. Deze neurostimulator wordt frequent gebruikt 
en is ontwikkeld in België.

Een kind van 10 jaar doet een eerste aanval, met eerst 
negatieve klachten nl. een deel van het zicht missen en 
dan verminderd bewustzijn. Gaat dit over epilepsie of over 
migraine?
De meeste kinderen hebben geen aura bij hun migraine. 
Meestal ontstaan aura’s later. De meeste kinderen hebben 
heel typisch misselijkheid, braken, verminderd reageren, 
eerder dan stukken van zicht missen. 
Ik zou absoluut ook na een eerste keer  onafhankelijk of het 
migraine of epilepsie is  een gespecialiseerd arts raadplegen. 
De neuroloog neemt een EEG af en een MR (een hersenscan) 
om meer duidelijkheid te krijgen.

Kan het dragen van een beugel, waarbij de stand van de 
tanden verandert, ook verandering brengen aan de migrai-
ne?
Het kan zeker, omdat die kaak zo belangrijk is en vast hangt 
aan al die spieren. Deze kan dus een rol spelen in die hoofd
pijn, eerder nog in spanningshoofdpijn dan in de migraine. 
Daarnaast weten we dat spierspanning ook een belangrijke 
rol speelt in het ontwikkelen van migraine. 
Wanneer we botox inspuiten in het gelaat, in het hoofd, in de 
nek, … dan stellen we vast dat de mensen minder migraine
aanvallen hebben. 
Dus het zou zeker kunnen dat tandstand onrechtstreeks de 
spieren in de mond en in de kaken beïnvloedt en op die manier 
de hoofdpijn.

Hoe behoud je de motivatie als je al verschillende behan-
delingen en medicatie geprobeerd hebt?
Dr. Seynaeve gaf hierbij een ontdubbeld antwoord: enerzijds 
voor epilepsie, anderzijds voor migraine.

. Voor epilepsie
Het is inderdaad super frustrerend als je verschillende medi
cijnen probeert en vaststelt dat deze niet (voldoende) helpen. 
Na 2 medicijnen tegen epilepsie te hebben genomen zonder 
resultaat, dan spreken we van een moeilijk behandelbare 
epilepsie. Belangrijk is dan ook dat we naar alles tegelijk kijken 
en de epilepsie zo goed mogelijk proberen te bestuderen. We 
doen dan verschillende onderzoeken zoals bv. videomonitoring 
(aanvallen proberen te filmen via een ziekenhuisopname van 
een week in combinatie met EEGregistratie), de hersenscans 
nog eens bekijken, allerlei soorten testen om te zien hoe het 
komt dat die epilepsie zo slecht reageert. 
Misschien blijkt dat er op een bepaalde plaats in de hersenen 
een litteken zit, dat niet goed reageert op die medicatie… We 
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De indicatie is eigenlijk: als je 2 medicijnen gepro
beerd hebt, je hebt die goed verdragen, je hebt de 
juiste dosis genomen… máár je hebt nog aanvallen.
Waar er vroeger lang gewacht werd om over te gaan 
naar epilepsiechirurgie, is er nu een goede reden 
om te zeggen dat het de moeite is om de mogelijk
heden van epilepsiechirurgie te overwegen. Ook 
omdat we heel grondig bestuderen wie er voor in 
aanmerking komt. Mensen die een goede kans heb
ben om geen aanvallen meer te krijgen ná de ope
ratie en ook geen ándere problemen, zullen voorge
steld worden om een operatie te kunnen ondergaan.
Het uitzoeken op zich kan ook lonen. 
En stel dat een operatie kán, dan moet je nog niet 
“ja” zeggen.

Als je alleen de zigzaglijnen ziet, 1 tot 2x per 
maand en soms – maar niet altijd – gepaard 
gaande met hoofdpijn, kan je dan spreken van 
migraine-aanvallen?
Ja, als je het meer dan 5 x gehad hebt, dan is het 
migraine.
Als je echt nooit hoofdpijn hebt, zou het wel interes
sant zijn om een MR te laten doen om zeker te zijn.

Is er wederzijdse beïnvloeding tussen migraine 
en epilepsie? Of nog sterker gesteld: kan het 
hebben van het ene het andere veroorzaken?
Eigenlijk niet. We denken dat de reden dat het vaker 
samen voorkomt eerder toevallig is, omdat de her
senen zo gebouwd zijn dat ze gemakkelijker overprik
kelbaar zijn. 
Dus het zijn de hersenen die gemakkelijker overprik
kelbaar zijn, die er voor zorgen dat je migraine en/
of epilepsie krijgt.

Kan chirurgie bij veralgemeende epilepsie waar-
bij de ganse hersenzone betrokken is?
Er is geen hersenzone die we veilig kunnen verwijde
ren bij veralgemeende epilepsie. Neurostimulatie kan 
een optie zijn. Als het probleem is dat de persoon 
aanvallen doet en daar bij valt, dan kan men iets 

doen aan de verbinding tussen de hersenhelften om 
er voor te zorgen dat een aanval niet te snel van de 
ene naar de andere kant gaat. Maar in het algemeen 
is het antwoord ‘nee’.

Wordt epilepsiechirurgie ook uitgevoerd bij kin-
deren?
Zeker. De hersenen van kinderen kunnen nog veel 
meer functies overnemen. We kunnen bij kinderen 
uitgebreidere operaties uitvoeren dan we bij volwas
senen kunnen doen omdat er zoveel reserve is. 
Kinderen kunnen nog zoveel leren, waardoor je veel 
grotere operaties kan doen zonder dat de kinderen 
er veel last van hebben.
Operatie bij kinderen is absoluut een goed idee als 
het kán, omdat we weten dat aanvallen doen niet 
goed is voor de ontwikkeling, voor het leervermogen 
van kinderen. We zien dat kinderen die na hersen
chirurgie geen aanvallen meer doen, plots veel meer 
dingen kunnen, dingen die ze voordien niet konden.

Hoe heet de stimulator voor in de hals?
Gamma cord

Is het veel voorkomend dat er na een bepaalde tijd 
minder effect is van medicatie tegen migraine?
Zeker bij de medicatie voor de behandeling van de 
hoofdpijn. Dat is het idee van ‘de medicatie onder
houdt de hoofdpijn’… Zeker als je vaak pijnmedicatie 
neemt, dan wordt dat minder efficiënt. Het is soms 
zelfs zodanig dat het de hoofdpijn erger kan maken. 
Dan is het heel belangrijk om niet nóg meer of ster
kere medicatie te nemen. Ook bij bepaalde typische 
migrainemedicatie weten we dat je sneller in de 
problemen komt als je er te veel van neemt. Hoe 
sterker de medicatie, hoe sneller je in de problemen 
kan komen als je er te veel neemt. Eigenlijk is het al 
snel ‘te veel’ want dat staat gelijk aan ‘8 per maand’. 

We danken Prof. dr. Laura Seynaeve voor de verhel
derende uiteenzetting én voor het uitgebreid beant
woorden van de diverse vragen.
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Een operatie om de epileptische haard te verwijderen 
is een mogelijke effectieve behandeling, maar voor 
hen die hier niet voor in aanmerking komen, kan 
neurostimulatie een alternatief zijn. Momenteel zijn 
er drie neurostimulatietechnieken: de Nervus Vagus 
Stimulatie (VNS), Diepe hersenstimulatie (DBS) en 
Responsieve neurostimulatie (RNS).
Hier een korte uitleg over deze laatste.

Wat is Responsieve Neurostimulatie 
(RNS) en hoe werkt het?

Responsieve neurostimulatie (RNS) is een chirur
gische behandeling bij refractaire epilepsie.
Een neurostimulator (implantaat dat de elektrische 
pulsen genereert) wordt onder de hoofdhuid en in 
de schedel geplaatst en verbonden met 2 elektroden 
op het oppervlak van de hersenen, in de hersenen 
of een combinatie van beide.
Het apparaat houdt continu de hersenactiviteit in de 
‘aanvalsfocus’ in de gaten en is geprogrammeerd 
om aanvallen te detecteren. Wanneer een aanval of 
aanvalsachtige activiteit wordt gedetecteerd, levert 
het apparaat een kleine hoeveelheid elektrische 
stroom op die plaats in de hersenen om de aanval 
te stoppen of te verkorten, of mogelijk een aanval 
helemaal te voorkomen.
Het RNSsysteem slaat opnamen op van hersengol
ven en gegevens over epileptische activiteit geduren
de lange perioden. Deze gegevens kunnen online 
worden doorgegeven aan de neuroloog.

Wie komt er in aanmerking voor RNS?

Responsieve Neurostimulatie kan een mogelijke be
handeling zijn voor volwassenen met een focale epi
lepsie bij wie aanvalscontrole met ten minste twee AE 
niet is gelukt (refractaire epilepsie), én bij wie – na een 
grondige préchirurgische evaluatie – blijkt dat het 
verwijderen van de epileptische focus niet mogelijk is 
of teveel risico’s inhoudt. Focale aanvallen beginnen 
in een specifiek gebied van de hersenen (de aanvals
focus), maar kunnen binnen milliseconden wijdverbre
id worden. Bij dit type epilepsie kan men één of meer
dere aanvalsfoci hebben, die door de specialist met 
de nodige monitoring kunnen gedetecteerd worden. 
Het RNSsysteem kan zo geplaatst worden dat het 

specifiek gericht is op één of twee aanvalshaarden, en is 
daarom geïndiceerd voor focale epilepsie.

Pro’s en contra’s voor de RNS-
behandeling

Pro's:
. Vermindert de frequentie en ernst van aanvallen
. Vermindert het percentage plotselinge onverwachte 

dood bij epilepsie (SUDEP)
. Een verlaging van dosis antiepileptische medicatie 

is vaak mogelijk

Contra's:
. Vereist een operatie voor implantatie
. Langetermijnresultaten zijn niet bekend
. Kan voor sommige mensen helemaal niet helpen

Te onthouden

. Het RNSsysteem levert directe, ‘ondemand’ her
senstimulatie en heeft zijn veiligheid en werkzaam
heid bewezen voor volwassenen met medicatiere
sistente aanvallen die voortkomen uit één of twee 
plaatsen in de hersenen.

. De mechanismen die aan de grondslag liggen van 
de werkzaamheid van het RNSsysteem blijven on
duidelijk, maar omvatten waarschijnlijk een combi
natie van acute beëindiging van een aanval (snel 
stoppen van een aanval) en chronische neuromodu
lerende effecten (langetermijnveranderingen in 
elektrische hersenpatronen).

. Chronische opnamen van hersenactiviteit gemaakt 
door het RNSsysteem hebben een krachtig diag
nostisch nut. Resultaten kunnen worden doorgege
ven aan de neuroloog zonder dat de persoon moet 
opgenomen worden in het ziekenhuis.

Nota van de redactie:RNS is tot op heden niet beschik
baar voor patiënten in Europa. Het heeft nog geen CE 
markering en er is ook geen terugbetaling – de firma 
plant voorlopig geen studies in de EU.

Bronnen en meer info:
‘What is Responsive Neurostimulation?’  Epilepsy News – Epilepsy Foundation – 

www.epilepsy.com
Responsive Neurostimulation (RNS) System for Epilepsy (verywellhealth.com)
www.elsevier.com/locate/epilepsyres  Brainresponsive neurostimulation for epilepsy

Ondanks het feit dat meer dan 20 verschillende anti-epileptica beschikbaar zijn voor de behandeling van 
epilepsie, heeft één derde van de mensen met epilepsie toch nog aanvallen die niet onder controle te 
krijgen zijn met medicatie. 

Responsieve Neurostimultie (RNS): een  
mogelijke behandeling voor refractaire epilepsie

ARTIKEL 
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50 miljoen mensen hebben epilepsie!
Of je nu in Vlaanderen woont, of ergens anders in de wereld: epilepsie is universeel!
Ieder epilepsie-verhaal is uniek, maar door jouw verhaal te delen, weten anderen dat 
ze niet de enige zijn!
Dit is het verhaal van Sara uit Portland, Oregon in de US!

Vijf jaar geleden kreeg ik van mijn arts te horen 
dat, als mijn epilepsie-aanvallen niet onder 
controle zouden geraken, er een kans bestond 
dat ik vóór mijn vijftigste kon sterven.
Ik was toen zesendertig.
Ik heb epilepsie van toen ik 18 maanden oud 
was en hoewel de aanvallen steeds meer deel 
zijn gaan uitmaken van mijn leven, had ik er 
nooit aan gedacht dat ik eraan zou kunnen 
overlijden.
Was het hebben van epilepsie dan niet genoeg?

In die tijd had ik één of twee tonisch-clonische 
aanvallen per maand en één partiële complexe 
aanval. Er leek geen enkel duidelijk patroon te 
zijn, behalve de tijd - ongeveer elke tien dagen 
ging mijn aanvalsklok af en daar lag ik weer,  
op de vloer, op het bed, op het erf van de buren, 
terwijl mijn jonge kinderen om hulp riepen …

Als ik een aanval kreeg, was dat soms een 
‘verlossing’: ik wist dan dat ik na die aanval 
weer op mijn hersenen kon rekenen voor vol-
gende week. Ik had dan een soort vrijkaart voor 
zeven dagen. Maar dan kwam de angst terug, 
want de storm zou weer gaan opkomen en bezit 
nemen van mijn brein …

Mijn neuroloog verwees mij naar een gespecia-
liseerd epilepsiecentrum in Cleveland (Ohio) 
voor een pre-chirurgisch onderzoek. Dit bete-
kende een verblijf op de Epilepsie Monitor Unit 
voor onder andere EEG- en videomonitoring, 
en brain mapping (n.v.r. beeldvormende onder-
zoeken – o.a. scans – om de structuur en wer-
king van de hersenen in kaart te brengen).

Vijf weken weg van mijn familie, in een zieken-
huisbed in Cleveland, Ohio, midden februari, 
balanceerde ik constant tussen woede, hoop, 
frustratie, hoop, eenzaamheid en hoop.
De artsen in het ziekenhuis adviseerden een 
ablatie en in mei 2017 had ik een laserablatie (1) 
van de frontale kwab.
Misschien kan ik aanvalsvrij zijn, dacht ik, 
terwijl ik de operatiezaal binnenrolde. Dit zou 
het kunnen zijn ... 

Dit was het echter niet …
De ablatie onderbrak het netwerk, maar mijn 
aanvallen kwamen zes weken later terug. Ze 
waren anders, minder ernstig maar nog steeds 
‘op schema’. Omdat ik geen tonisch-clonische 
aanvallen meer had, was het herstel gemakke-
lijker, maar de beperkingen bleven.

Ik stelde vast dat epilepsie iemand in een on-
zichtbare kooi plaatst – hoe vaker de aanvallen, 
hoe kleiner de kooi. Epilepsie-aanvallen ontne-
men je de mogelijkheid om auto te rijden, om 
sociale contacten te hebben en soms zelfs om 
het huis te verlaten. Ze maken je zowel op 
fysisch als psychisch vlak afhankelijk van 
anderen: ik heb hulp nodig om de kinderen van 
school naar huis te krijgen en een schouder om 
op uit te huilen nadat een blessure na een 
aanval me in de ‘spoed’ deed belanden.

Ik bleef zoeken naar de sleutels van mijn kooi, 
want de ablatie had de deur niet ontgrendeld.
Ook mijn man deed mee aan die zoektocht. 
Terwijl hij informatie zocht over andere, nieu-
we behandelingsmogelijkheden, stuitte hij op 
de RNS (Responsive Neuro Stimulation (2)). We 
vroegen mijn neuroloog in de Cleveland Clinic 
of ik mogelijks een kandidaat zou zijn.

Mijn aanvallen komen voort uit drie gebieden 
in mijn hersenen, waarvan er twee niet te 
opereren zijn. Bij alle tests bleek het onduidelijk 
vanuit welk gebied het eerst de ontlading start. 
Soms lijkt het alsof het vanuit twee tegelijk is, 
binnen een milliseconde van elkaar.
De RNS werkt momenteel met twee geleiders 
(elektroden), en mijn neuroloog dacht dat ik een 
kandidaat zou kunnen zijn. Hij stelde voor dat 
ik naar UCSF (Universitair ziekenhuis in San 
Francisco-Califormië) zou gaan voor de opera-
tie, aangezien een RNS-implantaat het eerste 
jaar elke twee maanden moet worden gecon-
troleerd en San Fransisco dichter bij huis is. Ik 
kreeg weer hoop …

Het team van UCSF besloot dat ze niet genoeg 
informatie hadden om de elektroden van de 

GETUIGENIS

Het verhaal van Sara ...
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RNS nauwkeurig te plaatsen en wilden een 
intercraniale grid of raster (binnen de schedel) 
plaatsen en verdere brainmapping/monitoring 
uitvoeren.

Helaas, COVID sloeg toe en de wereld werd 
stilgelegd! Niet-essentiële operaties werden 
uitgesteld en de intercraniële monitoring werd 
als 'niet-essentieel' beschouwd.
Maar mijn aanvallen werden erger. Voor mij 
was het een race tegen de klok …

In juli 2020 kon ik dan toch naar het ziekenhuis 
(UCSF). Binnen de vijf dagen had ik zes aanval-
len op de epilepsie-monitoreenheid en het team 
kon het RNS-apparaat plaatsen. Ze zetten de 
stimulatie aan en we wachtten ... 
Ik ben herstellende van een aanval terwijl ik dit 
schrijf. Het was echter een kleinere aanval dan 
twaalf maanden geleden zonder de RNS, een 
korte eenvoudige partiële aanval in plaats van 
een ernstige complexe partiële aanval.

Ik ben een vrouw die niet gewoon is om te 
verliezen en ik weet dat ik tegen deze aanvallen 
zal blijven ‘vechten’, en dat ik daarvoor alles wil 
doen. Ik weet ook dat dit het enige is dat ik kán 
doen!

“Kijk”, zegt mijn man, “het gaat nu al zoveel 
beter. We moeten gewoon wachten ...”
“Mama heeft eigenlijk geen epilepsie-aanvallen 
meer”, vertellen mijn kinderen aan hun vrien-
den. “Ze heeft een computer in haar hersenen 
waardoor de aanvallen stoppen”.

“Geef het tijd”, zegt mijn neuroloog bij UCSF, 
“we zitten nog in de beginfase”.

Wat ik hoor, als ik al deze stukjes bij mekaar leg, 
is, dat ik geduld moet hebben.
Wat ik hoor, is, dat er hoop is.
Ik hoor ook dat het nog beter kan, maar het gáat 
al beter!
Dus probeer ik dat deel van mijn brein dat 
schreeuwt “maar ik wil het nu!” rustig te hou-
den en ik wacht ...
Morgen ben ik weer een dag dichter bij aanvals-
vrijheid!

(1)  Info over ‘laser-ablatie’: 
Voor mensen met epilepsie die niet geholpen 
kunnen worden met geneesmiddelen is er 
een nieuwe minimaal invasieve operatie 
mogelijk, waarbij, een laser het weefsel dat 
epilepsie uitlokt verschroeit in een MRI-toe-
stel. De chirurg weet dankzij slimme soft-
ware exact waar hij weefsel moet wegbran-
den en op welke temperatuur. De weliswaar 
delicate en vrij dure operatie is bovendien 
minder ingrijpend voor de patiënt en duurt 
minder lang. Hoewel het nog vroeg is, lijken 
de gevolgen op langere termijn gunstig te 
zijn. Het UZ Leuven denkt dat een beperkte 
groep patiënten met zware epilepsie er echt 
baat bij heeft. 
(persbericht 18-02-2020 – UZ Leuven voert 
MRI-geleide laserablatie uit voor epilepsie)

(2)  RNS – Responsive Neuro Stimulation – zie 
info in deze Epikrant)
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Action Zone werd ontwikkeld door UCB in samenwer
king met het Internationaal Bureau voor Epilepsie (IBE).
Het spel bestaat reeds enkele jaren als spellendoos 
– een soort ganzenbord – met een speelbord, pion
nen, een dobbelsteen en munten als beloning. Naast 
vraagkaarten over epilepsie bevat de spellendoos 
ook kenniskaarten die als ‘wistjedatjes’ de spelers 
heel veel vertellen over onze hersenen.

Action Zone bestaat nu ook als digitaal spel dat je 
via een QRcode gratis kan downloaden op je smart
phone of tablet! Actionzone kan je eveneens down
loaden via de App Store of Google Play met de 
zoekterm “Actionzone”.

EPIKRANT STELT VOOR

Action Zone
Spelenderwijs leren over epilepsie en onze hersenen!

Je kan het spel spelen met verschillende spelers of 
teams. Via een draaiend rad krijg je een vraag over 
epilepsie en bij een juist antwoord verdien je punten. 
Bij een fout antwoord krijg je ook het juiste antwoord 
te zien.

De app bevat ook een videofilmpje waar een jongetje 
vertelt over zijn vriendinnetje dat een epilepsieaan
val had in de klas.

Een handige tool om er in de klas of thuis mee aan 
de slag te gaan en meer te weten te komen over 
de aandoening ‘epilepsie’!

Action Zone is een spel voor kinderen, jongeren én ook voor volwassenen met als doel  
‘leren over epilepsie’!
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Met dank aan 

ALGIST BRUGGEMAN NV
Langerbruggekaai 37

9000 Gent
Tel. 09 257 08 08

voor de jarenlange steun aan vzw IKAROS, 
contactgroep Epilepsie OostVlaanderen

Met dank voor de steun
aan vzw IKAROS 



Agenda 2021
Alle activiteiten kan u terugvinden op de website van de Epilepsie Liga.

Activiteiten 2021

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

vzw IKAROS (Oost-Vlaanderen)

EPICENTRUM vzw (Limburg)

URANUS (West-Vlaanderen)




