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Epilepsie en wat dan?

Voor de meeste mensen is het een schok als ze te horen krijgen dat ze epilepsie hebben.
In eerste instantie roept de diagnose veel vragen op.

-

Wat is het?
Wat kan er aan worden gedaan?
Wat is de prognose?
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In psychologisch opzicht is epilepsie een moeilijke diagnose. Het is niet alleen le
- Een verminderd zelfbeeld en een inbreuk op het zelfvertrouwen
- Verlies van onafhankelijkheid
- Angst en onzekerheid
- Risicomijding
Sociaal gezien kan epilepsie van invloed zijn op:
- Werk, school en opleiding
- De ontwikkeling van jonge kinderen
- Opvoeden
- Mobiliteit; rijgeschiktheid
- Sport en andere vrijetijdsbesteding
- Vriendschappen en relaties
- Zwangerschap
Zelfstandig wonen

De visie van de initiatiefnemers is dat het belangrijk is om naast de medische behandeling vroegtijdig aa

De Epilepsieconsulent wordt standaard ingezet op het moment dat de diagnose epilepsie gesteld wordt.

De integrale benaderingswijze van epilepsie krijgt voornamelijk in de gespecialiseerde epilepsiezorg vor

Tijdens de Invitational Conference, die in maart 2004 door de Epilepsie Vereniging Nederland v
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-

betere aansluiting van algemene en gespecialiseerde epilepsiezorg (ketenzorg)
vroegtijdige aandacht voor psychosociale aspecten van epilepsie
ontwikkeling van de visie dat epilepsiebehandeling niet hetzelfde is als aanvalsbehandeling
gedachtevorming over het ideaal zorgtraject Integraal Epilepsiebehandeling

Oplossing: De Epilepsieconsulent
Met deze uitgangspunten is een landelijke werkgroep ingesteld uit een afvaardiging van:
-

de epilepsiecentra (Epilepsiecentrum Kempenhaeghe en de Stichting Epilepsie Instellingen Nederl
de Nederlandse Vereniging voor Neurologie,
de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie,
Zorgverzekeraars Nederland,
de Nederlandse Liga tegen Epilepsie,
het Nationaal Epilepsie Fonds en

de Epilepsie Vereniging Nederland

De activiteiten van dezeEpilepsieconsulent
werkgroep hebben uiteindelijk
.
niet geleid tot een eenduidige visie op ideale epil
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