Epilepsie verpleegkundig
consulent
Neurologie

Het Dijklander Ziekenhuis heeft aandacht voor een goede epilepsiezorg. Op de Poli
wordt u altijd gezien door een neuroloog die kundig én ervaren is op het gebied van
epilepsie. Daarnaast is een epilepsieconsulent betrokken bij uw behandeling.
In deze folder leest u welke invloed epilepsie kan hebben in uw leven. Daarnaast
wordt er uitgelegd wat de epilepsieconsulent voor u kan betekenen.

Epilepsie, en dan?

Voor de meeste mensen is het een schok als ze te horen krijgen dat ze epilepsie
hebben, of dat hun kind epilepsie heeft. Het roept veel vragen op. Wat is epilepsie?
Wat kan er aan gedaan worden? Hoe moet het verder? Epilepsie kan van grote
invloed zijn op uw welbevinden. U leeft niet alleen met aanvallen, maar ook met de
kans op aanvallen.

Epilepsie kan leiden tot:

• een verminderd zelfbeeld en minder zelfvertrouwen;
• verlies van onafhankelijkheid;
• angst, onzekerheid en risicovermijding.
Epilepsie heeft u niet alleen. Ook partner, ouders of vrienden van iemand met
epilepsie lopen tegen vragen en onzekerheden aan.
Leven met (de kans op) aanvallen heeft gevolgen op geestelijk en sociaal gebied,
bijvoorbeeld:
• werk, school en opleiding;
• de ontwikkeling van jonge kinderen;
• opvoeding;
• mobiliteit;
• rijgeschiktheid;
• sport en andere vrijetijdsbesteding;
• vriendschappen en relaties;
• zwangerschap;
• zelfstandig wonen.
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Wat doet de epilepsieconsulent?

Goede epilepsiezorg is gericht op het behandelen van epileptische aanvallen,
maar ook op de geestelijke en sociale gevolgen. De epilepsieconsulent speelt een
belangrijke
rol in deze psychosociale zorg. Zij denkt mee met u, geeft advies, en helpt u mee
om het gesprek met de arts voor te bereiden.
De epilepsieconsulent kan ook steun bieden bij de emotionele verwerking en het
omgaan met deze aandoening in uw sociale omgeving.

Werkwijze

Nadat u van uw arts te horen heeft gekregen dat u of uw kind epilepsie heeft, gaat
de medische behandeling van start. In dezelfde periode heeft u een afspraak met
de epilepsieconsulent. Afhankelijk van uw vragen kan zij meerdere gesprekken met
u plannen. Tijdens het eerste gesprek met de epilepsieconsulent wordt er in overleg
met u een vervolgafspraak gemaakt. Samen bespreekt u of de behandeling die
tot dan toe gegeven is voldoende is. Bij tussentijdse vragen kunt u natuurlijk altijd
contact opnemen.
De epilepsieconsulent stelt de arts altijd op de hoogte van haar adviezen. De arts
is eindverantwoordelijk voor de behandeling. Voor een goede epilepsiezorg is de
samenwerking
tussen u, de epilepsieconsulent en de behandelend arts echt belangrijk.

Waar kunt u de epilepsieconsulent bereiken?

De epilepsieconsulent Petra de Bruin is op maandag bereikbaar via
telefoonnummer 0229-208004.
U kunt ook aan de secretaresse van de polikliniek Neurologie vragen of de
epilepsieconsulent u terugbelt. De poli kliniek neurologie is bereikbaar op
telefoonnummer 0229-257827
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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