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Werken met epilepsie

…….vaak zoeken naar een evenwicht…..

….als jongere epilepsie hebben :
welke scholing kies je dan?
 ga na in welke mate jouw epilepsie in de weg staat voor je 

beroepskeuze : soort aanvallen en frequentie.  Spreek hier met je 
neuroloog over en/of met een epilepsiemedewerker

 bekijk samen met CLB en school in kwestie of zij mogelijke 
problemen zien (vooral bij praktijk)

 geen idee wat ? Bekijk de “onderwijskiezer”

 berg nooit je dromen helemaal op maar wees realistisch

….het stapje verder : solliciteren met epilepsie (1)

 probeer rekening te houden met de risico’s verbonden aan deze job 
in combinatie met jouw epilepsie

 verkoop jezelf niet als “iemand met een probleem”

 enkel de arbeidsgeneesheer heeft recht op informatie over jouw 
epilepsie : hij bepaalt op grond hiervan of je al dan niet geschikt bent 
voor de job
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Solliciteren (2)

 leer goed solliciteren : neem een kijkje op “jobat.be” of volg hiervoor 
een cursus bij VDAB

meer ondersteuning hierbij nodig?  Volg (gewone) 
trajectbegeleiding: sollicitatietraining, praktijkgerichte  opleiding,..

……en : gaan we nu aan de slag? 

 één maal aangenomen én nog last van aanvallen : licht een naaste 
collega in over jouw epilepsie en wat die moet doen bij een aanval 

 geef geen “lezing” over epilepsie, wees heel concreet

 laat vooral zien welke toffe collega jij kan zijn
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Probleem om een passende job te vinden??? Wie 
of wat helpt?
 VDAB : beroepsoriëntatie, opleidingspremies, “werken en leren”, test 

jezelf,…

 Gespecialiseerde begeleiding (erkenning arbeidsbeperking niet 
nodig) :

>> GTB (gespecialiseerd team bemiddeling) :

helpt bij solliciteren en werk vinden

>>GOB (gespecialiseerde opleidings-, bege-

leidings- en bemiddelingsdienst je krijgt een 

coach

…..toch nog geen passend werk gevonden?(1)

hoewel geen evidente stap  aanvraag erkenning arbeidsbeperking 
via VDAB

 epilepsie geeft recht op erkenning

 is zowel voor werkzoekenden als werknemers

 geeft recht op 

>>arbeidspostaanpassingen

>>VOP (Vlaamse Ondersteuningspremie) = 

premie voor werkgevers

…..toch nog geen passend werk gevonden? (2)

>> tewerkstelling in lokale diensten-

economie (bvb. scholen,…) = max. 5 jaar

>> tewerkstelling in maatwerkbedrijf

Beiden bieden de mogelijkheid nadien door te stromen naar het 
gewone arbeidscircuit

….wanneer voltijds te veel is….

Progressieve of gedeeltelijke werkhervatting

 kan na een periode (vanaf 1 dag) volledige werkongeschiktheid

 is na akkoord van de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds

 toestemming steeds tot maximum 2 jaar maar verlengbaar
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Dank voor uw aandacht!

Claudine Van Daele, epilepsiemedewerker 9.2.2019


