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Epilepsie en medische aspecten

• Wat is epilepsie
• Aanvalsclassificatie
• EEG beelden
• Uitlokkende factoren en triggers
• Oorzaken
• Prevalentie
• Behandelingen
• Handelen bij epilepsie in de klas
• Invloed op leren en gedrag



Wat is epilepsie? 
Door Prof. Dr. Braun, neuroloog WKZ






Wat is epilepsie?

Door middel van elektrische pulsjes 
wisselen de grijze cellen continu 
informatie met elkaar uit. Soms ontstaat 
erin één of meer van die netwerken 
kortsluiting en dat veroorzaakt dan een 
epileptische aanval



• Epilepsie is de ___________voorkomende hersenaandoening bij kinderen

• In Nederland hebben ____________ mensen epilepsie

• Waarvan ___________ jongeren en kinderen

Kinderepilepsie:








Classificatie ILAE 2017

Focaal begin

Intacte 
gewaarwording1

Verminderde 
gewaarwording
1

Motorisch begin

Niet-motorisch begin

Focaal naar bilateraal
tonisch-clonisch

Gegeneraliseerd begin

Motorisch
• Tonisch-clonisch
• Motorisch overig

Niet-motorisch
(absence)

Onbekend begin

Motorisch
• Tonisch-clonisch
• Motorisch overig

Niet-motorisch

Niet te classificeren 
2

1   Gewaarwording: besef van zichzelf en van de omgeving
2 Door onvoldoende informatie of anderszins niet mogelijk om in andere categorieën te plaatsen



Classificatie ILAE 2017

Focaal begin

Intacte 
gewaarwording1

Verminderde 
gewaarwording
1

Motorisch begin

Niet-motorisch begin

Focaal naar bilateraal
tonisch-clonisch

Gegeneraliseerd begin

Motorisch
- Tonisch-clonisch
- Motorisch overig

Niet-motorisch
(absence)

Onbekend begin

Motorisch
• Tonisch-clonisch
• Motorisch overig

Niet-motorisch

Niet te classificeren 
2

1   Gewaarwording: besef van zichzelf en van de omgeving
2 Door onvoldoende informatie of anderszins niet mogelijk om in andere categorieën te plaatsen



Classificatie ILAE 2017

Focaal begin Type aanvallen

Aanval in het taalgebied: persoon kan 
tijdelijk niet praten

Aanval in het motorisch gebied: 
schokken in arm of been

Aanval in het gebied waar emoties 
worden verwerkt: angstig gedrag

De persoon is bij bewustzijn maar 
soms (gedeeltelijk) afwezig

Focale aanval kan 
zich uitbreiden 
naar beide 
hersenhelften

Kenmerken

In één specifiek gebied van de 
hersenen

Heeft invloed op maar één specifiek 
gebied van het lichaam

Hoe de aanval er uit ziet, hangt af van 
het gebied waar de verstoring 
plaatsvindt



Focale aanvallen 

• Intacte gewaarwording
• Kortdurend
• Motorisch begin
• Niet motorisch begin; verschijnselen zoals sensorisch, autonoom, psychisch



Focale aanval



Focale aanval 
met verminderde gewaarwording 

• Langer durend
• Minder duidelijk begin en eind
• Motorische of niet motorische verschijnselen 
• Kan overgaan in een gegeneraliseerde aanval: focaal naar bilateraal tonisch-clonisch



Focale aanval 
met verminderde gewaarwording 



Classificatie ILAE 2017

Gegeneraliseerd begin Kenmerken

Betreft beide hersenhelften

Opvallend aan deze aanval is dat de 
persoon zich niet gewaar is van de 
aanval

Type aanvallen

Absence: kortdurende afwezigheid

Tonisch-clonisch aanval: verkramping 
(tonisch) en schokken (clonisch) van 
het gehele lichaam, bewusteloosheid, 
soms tongbeet, urine-incontinentie, 
speekselvloed.

Deze aanval duurt  meestal < 1-2 minuten 



Gegeneraliseerde aanvallen

• Motorisch: 
Tonisch Clonisch 
Overig: 
Tonisch (stijf)
Clonisch (schokken)
Atonisch ( < spier)
Myoclonieën (schokjes)

• Niet motorisch: 
Absence



Tonisch Clonisch



Absence






Hersendynamiek

Kritische grens

Epileptische aanval



Uitlokkende factoren - triggers

• Hyperventilatie, het snel en oppervlakkig ademhalen 
• Lichtflitsen 
• Slaaptekort
• Ziekte, koorts of temperatuurwisselingen
• Hormonale veranderingen 
• Stress en spanningen 
• Drugs en alcoholgebruik 






Oorzaken

• Geen bijzondere oorzaak te vinden
• Hersenbeschadiging (bij geboorte of op latere leeftijd)
• Stoornis in de hersenen (ziekten)
• Erfelijke aanleg






IJsberg

Epileptische aanval

(On)zichtbaar

Heb oog voor:

• Leerontwikkeling (wisselend beeld)
• Aandacht, geheugen, tempo

• Sociaal emotionele ontwikkeling



Medicatie 

• Tijdelijk:
Prikkelbaar, vermoeidheid, eetproblemen, dubbelzien, tremor

• Langdurig:
trager (tempo en informatieverwerking), geheugen- en aandachtsproblemen



Eerste 
Hulp

Bij
Aanvallen



Noodmedicatie:
• Midazolam neusspray toedienen in geval van een aanval onverminderd 

aanhoudend > 3-5 min. 

Bij aanvallen langer dan 3-5 minuten: Midazolam neusspray toedienen.
2 sprays in totaal toedienen: in ieder neusgat 1 spray toedienen.



Toedienen noodmedicatie:






Hoe te handelen?
Let op dat niemand met zijn mobiel opnames maakt!

1. Voorkom dat de leerling zich kan verwonden maar laat de aanval verder op zijn beloop. 
Leg eventueel een jas of iets zachts onder het hoofd. Maak knellende kleding los.

2. Stop niks in de mond.
3. Kijk op de klok/horloge én neem de tijd op!! Registreer de duur van de aanval. 
4. Leg de leerling in de stabiele zijligging zodra de verkramping en het schokken over is.
5. Duurt de aanval langer dan 3-5 minuten? Dien noodmedicatie toe. LET OP! NIET OVERDOSEREN! 
6. Na de aanval stel je de leerling gerust. Laat de leerling nog even op de grond liggen, het kan even duren voor de 

leerling weer bijkomt. Laat niks drinken!
7. Na een grote aanval altijd ouders/verzorgers bellen.
8. Bij twijfel of bij nood altijd 112 bellen!



Denk na over:

Aanvalsprotocol i.s.m. ouders

Gymlessen, uitjes 

Opvang andere leerlingen

Wie dient noodmedicatie toe



Denk na over:

• De rest van de klas 
• Veiligheid en vertrouwen
• Leg afspraken vast i.s.m. ouders
• Aanvalsprotocol, als jaarlijkse check

Denk aan:

• Alleen zwemmen of in bad
• Deelname aan het verkeer
• Klimmen op hoogte





Seidenberg

Leerontwikkeling

Medisch / epilepsie Medicatie

Cognitieve
en functieontwikkeling Sociaal emotionele 

ontwikkeling



Leerontwikkeling
Informatie over betreffende leerling

Denk bijvoorbeeld aan:

• aandacht- en concentratieproblemen

• Geheugenproblemen

• onvoldoende taakgerichtheid, werkhoudingproblemen

• integratieproblemen, tempo 

• moeite om in te spelen op veranderingen, wendbaarheid

• gestapelde problematiek: 
- autisme - somatische problemen - adhd - dyslexie- sociaal emotionele problemen

Leerontwikkeling



Epilepsie en executieve functies 

Meer fluctuaties executief functioneren onder invloed van:
• Debuut epilepsie
• Locatie van de epilepsie
• Aanvallen
• Medicatie



Epilepsie en executieve functies 

Algemeen: een zwak executief functioneren
Vooral bij taken waarbij meerdere executieve functies 
worden aangesproken

Uit wetenschappelijk onderzoek: vooral problemen met:
• Reactie-Inhibitie
• Werkgeheugen
• Flexibiliteit
• Planning
• Aandacht



Het brein Frontaal kwab

Onder andere betrokken bij executieve functies

Temporaal kwab
Onder andere betrokken bij gehoor en taal

Pariëtaal kwab
Onder andere betrokken bij aandacht en 
ruimtelijk inzicht

Occipitaal kwab
Onder andere betrokken bij visuele 
informatieverwerking



Informatieverwerking 

Vóór aanval Ná aanval

Epileptische aanval

Gebied van verstoorde 
informatieverwerking

Tijd



In de praktijk: wat zien jullie?



Wat kunnen signalen zijn in de klas 



Wat kunnen signalen zijn in de klas 

Waarneembaar:
• Niet beginnen aan de taak
• Beginnen voordat de instructie is gegeven
• Stoppen met werken
• Rondkijken
• Stukken overslaan 
• Herhaling van stukken

Moeilijk waarneembaar:
• Vastlopen in oplossingsstrategie
• Afgeleid zijn
• Traagheid in denken
• Gissen en missen
• Wegdromen



Onderwijsondersteuningsbehoefte:

• De leerkracht begrijpt de impact van de epilepsie op het functioneren van de leerling.
• Activeren van voorkennis, kapstokken.
• Doelen stellen en feedback geven.
• Begrijpen waar gedrag vandaan komt.



BEDANKT!

www.lwoe.nl
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