Consulentschap
Consulentschappen op locatie
Het bezoeken van een polikliniek kan voor mensen met een verstandelijke beperking
heel belastend zijn. De reis ernaartoe en de vreemde omgeving kunnen spanningen
oproepen. Het doel van de consulentschappen op locatie is vooral het creëren van rust,
waardoor de neuroloog een goed beeld kan krijgen van de patiënt. Tevens is er contact
met de eigen behandelaar van de patiënt, zodat zorg op maat kan worden geboden.

Wanneer consulentschappen
Wanneer er een toename van aanvalsfrequentie bij de patiënt wordt waargenomen.
Voor reguliere controles van de epilepsie.
Wanneer het onduidelijk is of gedrag of epilepsie de oorzaak is van de aanvallen.
Voor het nakijken van de medicatie bij lang aanvalsvrij, eens per jaar of per twee
jaar. (Zijn er bijwerkingen? Is de medicatie nog nodig of afbouwen?)

CONSULENTSCHAP

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) heeft 130 jaar expertise in epilepsie.
SEIN biedt diagnose, behandeling en begeleiding aan mensen met een complexe vorm
van epilepsie. In instellingen voor verstandelijk gehandicapten houden neurologen van
SEIN spreekuren, ofwel consulentschappen, voor mensen met epilepsie. Deze consulentschappen vervult SEIN in zo’n 40 verstandelijk gehandicapten (VG)-instellingen,
verdeeld over Midden- en West-Nederland en Noord- en Oost-Nederland.

Het consult
Tijdens het consult worden samen met de betrokken huisarts, de Arts Verstandelijk
Gehandicapten (AVG) en/of de verpleegkundig specialist de aanvalslijsten en medicatie doorgenomen. Meestal is de patiënt samen met een familielid of begeleider daarbij
aanwezig.

Verwijzing
Voor het aanmelden van patiënten vanuit VG-instellingen, is nodig:
Een verwijsformulier welke u kunt downloaden van website:
www.sein.nl/verwijsformulier-consulentschap;
Een kopie van een identiteitsbewijs van de patiënt;
Een kopie van de verzekeringspas van de patiënt.

Informatie
Voor meer informatie over de consulentschappen kunt u contact opnemen met:
De Medische Registratie in Heemstede via telefoon: 023- 558 8111 of e-mail:
medreg@sein.nl of de Polikliniek voor Volwassenen in Zwolle via telefoon:
038 - 845 7195 of e-mail: polikliniekvolzw@sein.nl.
Zie ook: www.sein.nl/verwijzers

