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In elkaar zakken als een marionet
zonder poppenspeler. Stuiptrekkingen. Een
spraakgebrek dat even plots opkomt als het weer
weggaat. Als er kortsluiting ontstaat in de
hersenen, kan dat zich op diverse manieren uiten.
Maar de naam blij hetzelfde: epilepsie.

Brein zegt ‘error’
‘Midden in de nacht worden Freek en ik
gewekt door een vreemd geluid, alsof
iemand aan het stikken is. We vliegen
naar de kinderkamer. Lenie ligt bewusteloos in bed, verkrampt, af en toe
schokt ze. Haar lippen zijn blauw, er
hangt speeksel aan haar mond, haar
nachthemd is nat van de urine en haar
ogen zijn volledig weggedraaid.’ In dit
dagboekfragment blikt Stefanie, de
mama van een epilepsiepatiëntje,
terug op de nacht waarin de symptomen zich voor het eerst bij haar dochtertje Lenie manifesteerden. Voor veel

wie de aanvallen goed onder controle
zijn uiteindelijk gemeen met een kind
dat zwaar hulpbehoevend is en dagelijks verschillende aanvallen krijgt, luidt
de gedachte achter het stilzwijgen. Terwijl de onzekerheid die epilepsie met
zich meebrengt op beiden even zwaar
weegt.’ De kinderneurologe pleit er
daarom voor om het taboe te doorbreken. Met de lancering van het Steunpunt Kinderepilepsie bijvoorbeeld, dat
net op Purple Day, de dag waarop epilepsie wereldwijd in de kijker gezet
wordt, oﬃcieel online gaat.

Van persoon tot persoon, of zelfs van
moment tot moment. ‘Er zijn volwassenen en kinderen die steeds dezelfde
soort aanvallen hebben. Meestal ligt
een kleine verandering in de hersenen –
aangeboren of verworven – dan
aan de basis van de epilepsie. Maar evengoed kunnen
de aanvallen telkens
verschillen, wat
op een

mensen komt deze getuigenis overeen
met de manier waarop zij epilepsie zouden beschrijven: alsof er een elektrische
schok door iemands lijf gejaagd wordt.
Als ze epilepsie al kennen, tenminste.
Want hoewel het een van de meestvoorkomende aandoeningen van het
brein is, blij de onwetendheid groot.
Voor een ziekte die één op de honderd
tre, is dat op z’n minst opmerkelijk te
noemen. Want maak je de rekensom,
dan kom je tot de conclusie dat er op
de werkvloer van een middelgroot

Kennis is niet alleen macht, maar ook
een steunpilaar voor alle mensen die erdoor getroﬀen worden en hun omgeving. Daarom zetten wij de belangrijkste
feiten op een rijtje.

complexere
vorm
van
epilepsie wijst.
Net dat
maakt het
soms moeilijk
voor anderen
om te aandoening
te herkennen én erkennen.’

bedrijf of de speelplaats van de plaatselijke school minstens één epilepsiepatiënt rondloopt. Toch blijven ze vaak
onzichtbaar. Dat komt onder meer
omdat de ziekte zich niet zomaar in een
hokje laat duwen, vertelt professor
Anna Jansen, kinderneurologe in het
UZ Brussel en behandelend arts van
Lenie. ‘Epilepsie hee veel gezichten: er
bestaat een heel scala aan epileptische aanvallen en een gigantische
waaier aan oorzaken. Dat maakt het
taboe om erover te praten huizenhoog,
zowel met de omgeving als met lotgenoten. Wat hee de volwassene van
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Kortsluiting in het brein
Weten begint bij de wat-vraag. Die
vraag stellen is simpel; ze beantwoorden allerminst. De aandoening is namelijk als een kameleon, die telkens een
ander uiterlijk aanneemt: stuiptrekkingen bij patiënt X, een vreemde tinteling
bij Y, en Z lijkt wel enkele seconden van
de wereld verdwenen. Toch hebben ze
alle drie dezelfde ziekte: epilepsie. Professor Jansen: ‘Wat al die aanvallen met
elkaar gemeen hebben, is dat ze het
gevolg zijn van een plotselinge, abnormale elektrische ontlading – vergelijk
het met een kortsluiting – in de buitenkant van de hersenen, de zogenoemde
hersenschors. Afhankelijk van waar de
kortsluiting begint, heb je verschillende
types van aanvallen en ook verschillende symptomen.’ Het brein zegt dus
‘error’, maar de manier waarop de
foutmelding verpakt is, verschilt enorm.

Wat wel vaststaat, is dat epileptische aanvallen ingedeeld worden
naargelang de plaats en de omvang
van het aanvalsbegin. Doet de overmatige elektrische activiteit zich slechts
in een bepaald gedeelte van de hersenen voor, dan is er sprake van een
partiële of focale aanval. De symptomen zijn afhankelijk van het speciﬁeke
gedeelte van de hersenen waarin de
stoornis optreedt. Professor Jansen: ‘De
patiënt kan bijvoorbeeld plots een
vreemde geur of smaak waarnemen.
Een kortsluiting in de gevoelszone kan
dan weer tot abnormale huidsensaties

088_GPV1QU_20180221_GDGHP_00_Fepilepsie3pg.qxp_Algemene Master 2/6/18 11:39 AM Page 89

als tintelingen leiden.’ Worden
beide hersenhelen getroffen, dan is er sprake van een
veralgemeende of gegeneraliseerde aanval. Die gaat
gepaard met verstoord bewustzijn of een zwart gat:
de epilepticus herinnert
zich achteraf niet meer
wat er tijdens de aanval
gebeurd is. ‘De aanval
kan zich uiten in een absence of een tijdelijk
weg zijn. De bekendste,
maar zeker niet meestvoorkomende uitingsvorm, is de tonischclonisch aanval.
Daarbij lijkt het
wel alsof

iemand de stekker eruit trekt: de patiënt
zakt in elkaar als een lappenpop en verliest tijdelijk het bewustzijn terwijl het lichaam schokt.’ Meestal is dat alles in
een ﬂits voorbij, aldus de kinderneurologe. Het overgrote deel van de aanvallen duurt namelijk nog geen vijf
minuten. Slechts heel uitzonderlijk houdt
zo’n aanval langer aan, of stopt hij om
dan luttele minuten later weer terug te
komen. ‘Dan is er sprake van een status
epilepticus, wat een medische urgentie
is: de aanvallen moeten zo snel mogelijk
gestopt worden.’

Aangeboren
versus opgelopen
Epilepsie kent geen geslacht, leeijd of
ras: wereldwijd zijn er vijig miljoen patiënten. De aandoening kan aangeboren zijn, of pas later in het leven
optreden. ‘Zeggen dat de aandoening
erfelijk is, gaat wat kort door de bocht:
op dat terrein moet er namelijk nog
heel wat onderzoek gebeuren. In
sommige gevallen – maar die zijn
in de minderheid – valt er één erfelijke fout aan te wijzen als
‘boosdoener’, terwijl een divers
scala aan erfelijke factoren
samen kunnen maken dat iemand een grotere voorbeschiktheid hee. Daardoor komt
epilepsie signiﬁcant vaker voor in bepaalde families. Maar evengoed is er
het andere eind van het spectrum: dat
van de verworven oorzaak. Een verkeersongeval dat een hersentrauma
veroorzaak, littekenweefsel dat achterblij na een hersenvliesontsteking, tumoren, een hersenbloeding of -infarct …
Het zijn allemaal zaken die structurele >>
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veranderingen in de hersenen kunnen
veroorzaken, met epilepsie als mogelijk
gevolg.’
‘Die structurele veranderingen loop je
niet altijd als volwassene op. Zo zien we
het aantal epilepsieaanvallen bij pasgeborenen lichtjes pieken door complicaties als een ernstig zuurstoekort, een
stofwisselingsziekte die zich al heel
vroeg in het leven manifesteert, of een
aanlegstoornis van het brein.’ Een speciale vorm van epilepsie die hierbij belicht moet worden, zijn infantiele
spasmen. De kinderneurologe: ‘De kans
is groot dat er niet meteen een belletje
gaat rinkelen als deze term valt. Die
vorm van epilepsie, die vooral voorkomt
bij kinderen onder de twee jaar, is in België namelijk nagenoeg onbekend bij
het grote publiek én heel wat huisdokters en pediaters. Toch kan zo'n kleine
aanval grote gevolgen hebben voor de
ontwikkeling van het kind: bij infantiele
spasmen wordt de hersenactiviteit totaal verstoord, waardoor verworven
vaardigheden verloren kunnen gaan.

gingen, krampen of reﬂux, zijn als volgt
te herkennen: ‘Bij typische infantiele
spasmen onderbreekt een kindje zijn
gedrag van dat ogenblik en zie je dat
het hoofd zich plots voorwaarts buigt.
Armen, benen en de romp zullen eventjes verkrampen en meestal voorwaarts
samentrekken. Bij sommige kinderen
strekken de ledematen zich evenwel
plots naar buiten. Soms maakt een kind
met infantiele spasmen alleen maar
kleine knikjes met het
hoofd. Soms draaien de
ogen weg. Vlak voor of
na de spasmen lijkt het
kindje zich mogelijk wat
oncomfortabel te voelen
en begint het wat te jammeren of te huilen. Meestal doen de spasmen zich voor in reeksen, gedurende
twintig tot vijig seconden. Daarbij duurt
elk spasme één à twee seconden, gevolgd door enkele seconden rust voor
het volgende spasme komt’, aldus de
professor.

Onbehandelde infantiele spasmen verhogen de kans op verstandelijke beperking.’ De symptomen, die vaak
geïnterpreteerd worden als schrikbewe-

Op de schoolbanken
Wanneer de diagnose epilepsie valt,
hoe dat de toekomst van een kind

WAT ALS …
MIJN KIND VOOR HET EERST
EEN AANVAL KRIJGT?
• Hoewel het makkelijker gezegd dan gedaan is, is kalmte cruciaal.
Blijf rustig en bel de hulpdiensten. Hoewel zo’n aanval meestal hooguit een
paar minuten duurt, geldt hier het credo ‘better safe than sorry’.
• Zorg ervoor dat het kind zich niet kan verwonden en verwijder harde
of gevaarlijke voorwerpen direct uit de omgeving. Leg het in veiligheidshouding
op de rechterzijkant.
• Steek níéts in de mond: dat epileptici hun tong zouden kunnen afbijten
tijdens zo’n aanval, is een fabel.
• Hoe overweldigend het ook mag zijn, probeer het gedrag van je kind te observeren,
of maak een filmpje. Dat helpt de arts bij het interpreteren van de symptomen.
• Bewustzijnsverlies is mogelijk, maar treedt niet altijd op.
Stel het kind gerust tijdens de aanval, of wanneer het bijkomt.
• Mogelijk voelt het kind zich erna loom en slaperig. Gun het de tijd
om even op adem te komen op een rustige, stille plek.

zeker niet automatisch te hypothekeren,
benadrukt de arts. ‘Op schoolgebied
kunnen we jonge epilepsiepatiëntjes
grofweg in twee groepen indelen: enerzijds heb je een kind dat epilepsie hee
en een normale ontwikkeling doorloopt,
anderzijds zijn er de kinderen die én epilepsie én een verstandelijke beperking
hebben. Krijg je de aanvallen van de
eerste groep snel onder controle met
medicatie, dan is het risico op ontwikkelingsachterstand minimaal. Maar zelfs
dan is een goede opvolging cruciaal,
omdat kinderen met epilepsie frequenter te kampen krijgen met leermoeilijkheden als dyscalculie, dyslexie of ADHD.
Een kinderneuroloog houdt dus niet alleen de werking van de anti-epileptica,
maar ook de schoolprestaties in de
gaten. Daarbij worden ook de mogelijke neveneﬀecten die de anti-epileptica kunnen hebben in rekening
genomen. Mogelijk zijn die de oorzaak
van de concentratieproblemen of het
hyperactieve gedrag.’
‘In de andere groep, bij de kinderen die
én epilepsie en een verstandelijke beperking hebben, is het verhaal wat
complexer. Want in veel gevallen is een
(on)bekende onderliggende oorzaak
verantwoordelijk voor beide aandoeningen. We proberen die verbindende
factor steeds zo snel mogelijk op te sporen, maar voor een aantal patiënten
blijven er helaas vraagtekens bestaan.
De epilepsie het hoofd bieden met gepaste medicatie, is eveneens cruciaal.
Als de aanvallen niet onder controle
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raken, kunnen die de ontwikkeling namelijk negatief beïnvloeden.’

Overbescherming
Dat epilepsie een impact hee, valt niet
te ontkennen. Hoe zwaar de aandoening doorweegt, verschilt uiteraard van
patiënt tot patiënt. Bij de een raken de
aanvallen onder controle en lijkt er weinig invloed op het dagelijkse leven; bij
de ander maken steeds terugkerende
aanvallen het leven een pak minder
draaglijk. Maar altijd knaagt de onzekerheid: Gebeurt het hier, nu? Krijg ik
weer een aanval? Daardoor worden
zaken die Jan Modaal als normaal beschouwt, dat net iets minder. Overbescherming lijkt een logische reﬂex van
ouders, al pleit de arts ervoor om het
kind zo veel mogelijk kind te laten zijn,
mits de nodige voorzorgen. Professor
Jansen: ‘Dat overbeschermende werkt
in twee richtingen: ouders kunnen hun
kinderen moeilijk loslaten, terwijl kinderen langer afhankelijk blijven van hun
ouders. Als ouder is het dan ook als balanceren op een koord, tussen het leiden van een zo normaal mogelijk leven
enerzijds en het niet nemen van onnodige risico’s anderzijds. Laat je ondersteunen door professionals en je
omgeving, en praat er eerlijk en open
over. Epilepsie uitwissen is helaas onmogelijk, maar het taboe doorbreken is
dat wel.’
• Door Nathalie Tops

Meer weten?
In 'Zie ik je terug?' laat Stefanie
De Jonghe je meelezen in het dagboek
dat ze bijhoudt sinds de nacht dat haar
dochter Lenie tot twee keer toe
gereanimeerd werd na een aanhoudende
epilepsieaanval. Ze was toen zes jaar
oud. Intussen houdt de mysterieuze ziekte
het gezin al meer dan vijf jaar in haar
greep. (Manteau, € 19,99). Op de website van de Epilepsie Liga
vind je het antwoord op de meestgestelde vragen en heel wat
nuttige links naar hulporganisaties. www.epilepsieliga.be.
Meer over het Steunpunt Kinderepilepsie lees je
op www.kinderepilepsie.be.

