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EERSTE

EPILEPSIECONSULENT

IN ZEELAND
William Westerweele is met zeven collega’s
in Nederland de eerste epilepsieconsulent
in Zeeland en werkt in de ziekenhuizen in
Goes, Vlissingen, Terneuzen en Dirksland
(Zuid-Holland). Iedereen die de diagnose
epilepsie heeft, kan contact met hem
opnemen. Zijn benadering is pro-actief
en wil daarmee nadelige gevolgen van
epilepsie voor de cliënten en hun omgeving
voor zijn. Een toelichting is op zijn plaats.
Wat is epilepsie
William: ‘Je zou kunnen zeggen dat er bij patiënten
kortsluiting optreedt in de hersenen; een verstoorde
prikkel die kleine en grotere aanvallen veroorzaakt.
Eén op de honderdvijftig mensen overkomt het. Er
zijn verschillende oorzaken bekend, zoals erfelijke
factoren of een beroerte. Symptomen worden lang
niet altijd met epilepsie in verband gebracht. Als de
neuroloog of kinderartsen de diagnose vaststelt, komt de
epilepsieconsulent in beeld.’
Wat gebeurt er na de diagnose
Direct na de diagnose is inschakeling van de
epilepsieconsulent van belang. ‘Naast medicijnen, is
vroegtijdig aandacht nodig voor de psychologische- en
sociale impact van epilepsie. Epilepsie heeft grote
gevolgen voor iemands leven en zijn omgeving. Er rijzen
veel vragen. Kan mijn kind nog wel logeren, kan het nog
naar zwemles, kun je als jongere nog wel alle beroepen
kiezen, kun je als volwassene blijven werken, kun je
het huishouden blijven doen, en als opvoeder, kun je je
kind nog wel zelf in bad doen? De epilepsieconsulent

geeft niet alleen informatie over epilepsie maar ook over
behandelings- en begeleidingsmogelijkheden.
Iemand die epilepsie krijgt, moet leren zelf een actieve
positie in te nemen in de behandeling van zijn epilepsie.
Partner en ouders zijn vaak bij het gesprek aanwezig.
Zij weten het beste wat er bij een aanval gebeurt. Bij
kinderen worden de leerprestaties altijd besproken.
Vanuit het instituut “de Berkenschutse” bij Eindhoven
kunnen leerkrachten worden voorgelicht. Vervolgens kan
het zijn dat een ‘rugzakje’ voor ambulante begeleiding
op school wordt aangevraagd. Een vervolggesprek bij de
consulent is altijd mogelijk. Ik verwijs regelmatig naar
MEE Zeeland en ook omgekeerd gebeurt dat. Ik doe dat
in bijzijn van de cliënt, we vergeten dan niets door te
geven. Pas heb ik dat nog gedaan met problemen over
taxivervoer en een woonaanpassing en met een cliënt
die als gevolg van epilepsie ander werk moest zoeken. Ik
werk graag samen met een instantie die de sociale kaart
goed kent.’
Project en verder
‘Medio 2008 is het project epilepsieconsulent van start
gegaan. Het project is een pilot en zal drie jaar duren. We
willen vaststellen wat de meerwaarde is, of cliënten zich
met onze interventie beter voelen dan zonder. Als dat zo
is, integreren we deze aanpak in de epilepsiezorg. We zijn
blij de medewerking van belangenorganisatie Epilepsie
Vereniging Nederland (EVN), het Nationaal Epilepsie
Fonds (NEF) en de Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland (SEIN). Ook het CZ-Zorgverzekering verstrekt
een bijdrage.’
De epilepsieconsulent is voor iedereen met de diagnose
epilepsie bereikbaar, via w.westerweele@zzlnd.nl of
06-13088261.
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