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Wat is epilepsie?
Bij epilepsie is er sprake van een verstoring van de elektrische activiteit in de
hersenen. In bepaalde delen van de hersenen treedt een soort kortsluiting op met
ongecontroleerde uitbreiding van activiteit tot gevolg. Die kortsluiting kan vele
oorzaken hebben.
Meestal is epilepsie het gevolg van een beschadiging van de hersenschors:
littekenweefsel dat is ontstaan door infectie, een ongeval, een hersenbloeding of na
een hersenoperatie. Andere oorzaken zijn vaatmisvormingen in de hersenen,
hersentumoren, aangeboren afwijkingen van de hersenen of bijvoorbeeld
stofwisselingsstoornissen.
Tijdens de normale activiteiten van het lichaam en tijdens de slaap vertonen de
hersencellen diverse elektrische signalen die patronen van elektrische activiteit
vormen. Het zijn die patronen die worden geregistreerd en beoordeeld via een EEGonderzoek (elektro-encefalogram). Als de elektrische signalen van de hersencellen
ongeordend verlopen, treedt er een epileptische aanval op. De storing kan beperkt
blijven tot een bepaald gebied of zich door de gehele hersenen uitbreiden. In het
eerste geval ontstaan verschijnselen die horen bij het gebied waar de abnormale
activiteit optreedt, bijvoorbeeld trekkingen van een arm of been (focale epilepsie).
Een EEG meet de elektrische activiteit in de hersenen. Hierdoor kunnen afwijkingen
worden vastgesteld. CT-scans (computerised tomography) en MRI-scans (magnetic
resonance imaging) zijn verfijnder en maken het mogelijk in de hersenen naar
plekken te zoeken die verantwoordelijk zijn voor de epilepsie. Aanvullend wordt een
bloedonderzoek gedaan om andere oorzaken uit te sluiten.

Soorten epilepsie
Gegeneraliseerde aanvallen
Bij een gegeneraliseerde aanval zijn beide hersenhelften betrokken. Een grote
aanval of grand mal is een vorm van epilepsie die wordt gekenmerkt door tijdelijk
bewustzijnsverlies met stuiptrekkingen. Ongeveer een half procent van de bevolking
heeft epilepsie, maar zeker vier tot vijf procent heeft ooit al één aanval doorgemaakt.
In de meeste gevallen gaat het om grand mal, soms in combinatie met andere types
aanvallen.
Een grote aanval verloopt in verschillende fasen. De opeenvolgende fasen zijn:
 Bewustzijnsverlies
 Vallen
 Vijftien tot twintig seconden durende periode van spierstijfheid (tonische fase)
 Eén tot twee minuten durende periode van heftige ritmische spiertrekkingen
(clonische fase)
 Een paar minuten van diepe, ontspannen slaap
Als de persoon wakker wordt, kan hij zich de aanval niet herinneren. Na de aanval
kan er sprake zijn van hoofdpijn en slaperigheid of verwardheid.

Een grand mal wordt ook wel een gegeneraliseerde tonisch-clonische aanval
genoemd. Die benaming verwijst naar de fasen van de aanval. Tijdens de tonische
fase verstijft het lichaam volledig. De persoon verliest het bewustzijn en de
ademhaling valt stil. Speeksel hoopt zich op in de mond en een tongbeet kan ervoor
zorgen dat er wat bloed uit de mond loopt. Daarna begint de clonische fase, waarbij
het lichaam schokkende bewegingen (spiertrekkingen) maakt en de ademhaling
terug begint. Geleidelijk aan nemen de bewegingen af en ontspant de persoon. Na
enige tijd komt hij weer bij bewustzijn. Hij kan last hebben van hoofdpijn en is heel
moe. Het woord gegeneraliseerd verwijst naar het feit dat de aanval het hele lichaam
betreft.
Een grote aanval is het gevolg van abnormale activiteit over heel de hersenen. In de
meeste gevallen lijken de aanvallen willekeurig op te treden, maar er zijn mensen die
er aanleg voor hebben. Bij die mensen houden de aanvallen soms verband met de
menstruatie of, in zeldzame gevallen, met specifieke prikkels zoals licht, geluid,
aanraking of lezen. Onderzoek heeft aangetoond dat in normale hersenen aanvallen
kunnen worden uitgelokt door diverse chemische en elektrische prikkels. Soms
komen epileptische aanvallen in de familie voor. Een andere oorzaak van alsmaar
weerkerende epileptische aanvallen (naast de erfelijke factor) is littekenweefsel in de
hersenen ten gevolge van een ziekte of hersenletsel, een herseninfectie, een
hersentumor, een hersenabces of een hersenbloeding. Ook onthouding van alcohol
of drugs bij verslaving en stofwisselingsstoornissen door lever- en nierziekten kunnen
epileptische aanvallen uitlokken. Als de aanvallen voor het vijfentwintigste levensjaar
beginnen, is de oorzaak echter onbekend. Aanvallen die na het vijfentwintigste
levensjaar beginnen, kunnen worden veroorzaakt door langzaam groeiende
hersentumoren.
Een grand mal is gemakkelijk te herkennen, maar de oorzaak is vaak moeilijk vast te
stellen. De arts wil in alle geval alles over de medische voorgeschiedenis van de
patiënt weten. Na een lichamelijk en een neurologisch onderzoek wordt een EEG
gemaakt. Verder kunnen ook een CT-scan, MRI-onderzoeken, bloedonderzoek of
een ruggenprik (om het ruggenmerg te onderzoeken) nodig zijn. Partiële (focale) of
Jacksonse aanvallen worden soms veroorzaakt door littekenweefsel of een gezwel in
een bepaald deel van de hersenen. Die specifieke gevallen kunnen worden
aangetoond met een CT-scan of MRI-onderzoek, waardoor de diagnose kan worden
bevestigd.
Een eenmalige grote aanval, zonder andere afwijkingen, hoeft niet te betekenen dat
iemand aan epilepsie lijdt. Herhaling van de aanvallen kan echter wijzen op een
ernstige onderliggende aandoening. Tijdens het autorijden of het bedienen van
gereedschap kan een aanval die bewustzijnsverlies of verlies van controle over de
spieren veroorzaakt, gevaarlijk zijn. Daarom ook mogen mensen met epilepsie niet
autorijden, tenzij ze - met of zonder geneesmiddelen - twee jaar lang vrij van
aanvallen zijn geweest. Aanvallen kunnen verder ook leiden tot verwondingen door
het vallen dat ermee gepaard gaat.
Als de aanvallen niet vaak voorkomen, kan iemand met grand mal een betrekkelijk
normaal leven leiden. Behandeling met geneesmiddelen kan heel succesvol zijn. We
noemen de geneesmiddelen anticonvulsiva. Ze gaan de stuipen tegen. Kinderen met
epilepsie kunnen, als ze geneesmiddelen gebruiken, gewoon naar school. Bij

ongeveer negentig procent van de mensen met epilepsie worden de aanvallen met
geneesmiddelen beheerst of aanzienlijk in aantal verminderd. De keuze van het
geneesmiddel en de dosering ervan vereisen zorgvuldige medische begeleiding.
Soms treden er bijwerkingen op zoals slaperigheid, lusteloosheid, maagklachten en
huiduitslag.
In sommige gevallen kan de medicatie na een aantal jaren zonder aanvallen worden
gestaakt. Zoiets moet echter geleidelijk gebeuren, nooit van de ene dag op de
andere. Als de aanvallen het gevolg zijn van een onderliggende oorzaak, zoals een
infectie of een hormoonstoornis, kunnen ze verdwijnen als de oorzaak wordt
behandeld. Epileptische aanvallen veroorzaakt door een hersentumor, een
hersenabces of een hersenbloeding kunnen soms verdwijnen na operatieve
verwijdering van de stoornis.
Wat kan je doen tijdens een grote aanval?

Als iemand een aanval krijgt en op de grond valt, is het belangrijk dat hij op een
veilige plaats ligt. In de regel verplaats je de persoon niet. Als hij zich in het verkeer
bevindt (bv. op straat) of wanneer hij zich zou kunnen verwonden (scherpe
voorwerpen, vuur, enz.), dan is dit wél aangewezen. Maak strakke kleding rondom de
hals los (bv. das of sjaal). Keer de persoon op zijn zij om verstikkingsgevaar te
vermijden. Houd het uur in de gaten tijdens de aanval. Gaat de aanval na ongeveer
vijf minuten niet over of begint er na een grote aanval een tweede, bel dan een arts
of een ambulance.
Wat mag je absoluut niet doen tijdens een grote aanval?

Het heeft geen zin de schokkende bewegingen tegen te gaan of mond-opmondbeademing te geven. Hoewel de patiënt tijdens de aanval niet meer ademt,
houdt dit geen risico op verstikking in. Probeer ook niets hard tussen de tanden van
de patiënt te steken om de tongbeet tegen te gaan. Dat heeft geen zin en is zelfs
gevaarlijk (bijten!). De tongbeet ziet er misschien vies uit, maar geneest snel.

Partiële aanvallen
Soms zijn bij de aanvallen maar een paar spieren betrokken, bijvoorbeeld één
gezichtshelft of één arm of been. In dat geval spreken we van partiële (of focale)
aanvallen, dit om een onderscheid te maken met de vaker voorkomende
gegeneraliseerde aanvallen. De partiële aanvallen werden vroeger ook wel
Jacksonse aanvallen genoemd.
Kleine aanvallen (petit mal epilepsie), ook wel absences genoemd, worden
gekenmerkt door een plotselinge kortdurende bewustzijnsdaling en een verminderd
concentratie- en leervermogen. Iedere aanval duurt slechts enkele seconden of
minuten, maar er kunnen honderden aanvallen per dag optreden. Petit mal komt
vooral voor bij kinderen.

We onderscheiden twee soorten partiële aanvallen: eenvoudige en complexe.
Bij eenvoudige partiële aanvallen is er sprake van een ontlading die zich alleen
plaatselijk (in een focus of haard) voordoet, met daarbij verschijnselen die horen bij
het betreffende hersendeel. Dit kunnen trekkingen van één arm of één been zijn. De
aanval kan daarna weer overgaan, maar kan zich ook uitbreiden tot een grote
aanval.
Bij een complexe partiële aanval verliest de persoon het bewustzijn voor een paar
minuten (petit mal epilepsie). Hij bevindt zich in een andere wereld en is niet
aanspreekbaar. Wat tijdens de aanval gebeurt, hangt af van persoon tot persoon.
Soms voert hij bepaalde automatismen uit die erg vreemd kunnen overkomen, zoals
bijvoorbeeld deuren openen, rondlopen of friemelen aan kleren. Ook slikken of
klakken met de mond, grimassen trekken en woorden blijven herhalen, kunnen erbij
horen. Dit kan zich uiten in de vorm van plotseling optredende episoden met
psychische stoornissen (bijvoorbeeld schemertoestanden waarbij de persoon gaat
dwalen of zwerven, zonder zich daar achteraf iets van te kunnen herinneren) en
bewegingsautomatismen (waarbij bijvoorbeeld stereotype bewegingen zoals
friemelen met de handen, smakkende mondbewegingen, enz. worden gemaakt).
Tijdens de slaap kan een aanval ook aanzetten tot fietsbewegingen en trappelen met
de voeten.
Bij kleine aanvallen wordt ook een onderscheid gemaakt tussen een typische en een
atypische aanval.
Bij een typische petit mal maakt iemand soms geen enkele beweging. Soms
knipperen de oogleden of trekt een hand tijdens de kortdurende bewustzijnsdaling.
Na enkele seconden al is er volledig herstel en naderhand is er geen verwardheid.
De persoon kan zich het voorval niet herinneren. Voor de typische petit mal wordt
meestal geen aanwijsbare oorzaak gevonden. Kinderen met deze vorm van epilepsie
hebben verder meestal geen afwijkingen van het zenuwstelsel.
Atypische petit mal (afwijkend van de normale aanvallen) gaan vaak met opvallender
spierbewegingen gepaard zoals ritmische spiertrekkingen, spierstijfheid of omvallen.
Deze aanvallen worden in de regel wel gevolgd door een periode van verwardheid.
Het herstel neemt ook meer tijd in beslag dan na een typische (normale) petit mal.
De atypische aanvallen houden vaak verband met andere aandoeningen van het
zenuwstelsel, die al dan niet een aanwijsbare oorzaak hebben.
In beide gevallen beginnen de aanvallen altijd tussen het zesde en het twaalfde
levensjaar en zelden boven het twintigste levensjaar. Na het begin van de aanvallen
kan het nog weken of maanden duren vooraleer een volwassene iets opmerkt, omdat
de aanvallen meestal optreden als het kind rustig zit en zelden tijdens lichamelijke
activiteit. Nog voordat de ouders of onderwijzers de aanvallen opmerken, kan het
kind leerproblemen ontwikkelen. Bij de diagnose van leerproblemen moet dan ook
rekening gehouden worden met een eventuele petit mal.
Minder dan tien procent van alle mensen met epilepsie heeft petit mal, soms in
combinatie met andere types aanvallen. Er zijn geen bevindingen bij lichamelijk of
neurologisch onderzoek die de diagnose petit mal kunnen bevestigen. Een EEG kan

wel laten zien of er sprake is van het, voor deze vorm van epilepsie kenmerkende,
elektrische patroon. De arts kan ook een bloedonderzoek of een CT-scan aanvragen
om de andere mogelijke oorzaken voor de verschijnselen te onderzoeken.
Negen op de tien kinderen die lijden aan epilepsie van het type petit mal zal
beduidend minder of helemaal geen aanvallen meer krijgen bij gebruik van
geneesmiddelen. Ongeveer een derde groeit over de aanvallen heen, een ander
derde blijft petit mal behouden en krijgt zo nu en dan ook een grand mal. De meeste
kinderen met typische aanvallen leiden een vrij normaal leven en moeten
aangemoedigd worden om dat ook te doen. De ouders wordt aangeraden het kind zo
veel mogelijk te stimuleren bij lichamelijke activiteiten en op school. Als het kind
ouder wordt, kan er wel wat voorzichtigheid geboden zijn bij het autorijden of het
werken met risicovol gereedschap.
Bij petit mal is het gebruik van geneesmiddelen tegen epileptische aanvallen
(anticonvulsiva) sterk aangewezen. De meeste mensen zijn met deze
geneesmiddelen vrij van aanvallen. Nauwkeurig medisch toezicht en onderzoek zijn
echter vereist om het beste geneesmiddel en de beste dosering voor een
welbepaalde persoon vast te stellen. Soms veroorzaken de geneesmiddelen
bijwerkingen zoals duizeligheid, maagklachten of sufheid.

Behandeling
De behandeling van epilepsie bestaat in eerste instantie uit het voorschrijven van
medicijnen (anti-epileptica zoals Diphantoine, Depakine, Rivotril of Tegretol). Ze
hebben tot doel de epileptische activiteit in de hersenen te onderdrukken. Vaak lukt
het om de patiënt hiermee min of meer vrij van aanvallen te krijgen. Een goede
discipline bij de patiënt is essentieel voor een optimaal resultaat (regelmatig leven,
tijdig innemen van de medicijnen, zorgen voor een goede (nacht)rust en het gebruik
van alcohol achterwege laten).
Als de behandeling met medicijnen niet goed aanslaat, kan in bepaalde gevallen
voor een operatieve ingreep worden gekozen. Bij wie in aanmerking komt voor de
operatie, kan het doel het volgende zijn:
 Operatief verwijderen van het gebied in de hersenen waar de epileptische
activiteit vandaan komt
 Operatief onderbreken van de hersenbalk (corpus callosum). Dat is de
dwarsverbinding die midden in de hersenen de linker en rechter hersenhelft met
elkaar verbindt. Door de onderbreking wordt voorkomen dat de epileptische
activiteit zich van de ene naar de andere helft van de hersenen uitbreidt. Deze
operatie noemen we daarom ook wel callosotomie (letterlijk de doorsnijding van
het corpus callosum).
 Operatief aanbrengen van een zenuwstimulator rondom de nervus vagus. Dat is
een belangrijke hersenzenuw die vlak langs de halsslagaders loopt. Hoewel de
precieze werking nog niet goed bekend is, wordt aangenomen dat elektrische
stimulatie van de nervus vagus leidt tot een demping van de epileptische
elektrische activiteit in de hersenen.

