SEIN op de kaart
SEIN in Midden- en West-Nederland en Noord- en Oost-Nederland bestaat uit een
kliniek in Heemstede en Zwolle, dertien poliklinieken, slaap-waakcentra, woonvoorzieningen, dagbesteding en speciaal onderwijs (LWOE).

Redenen om door te verwijzen naar SEIN

EPILEPSIE

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is een kennis- en expertisecentrum
voor mensen met epilepsie en verwante aandoeningen. SEIN is gespecialiseerd in diagnose, behandeling, begeleiding en wetenschappelijk onderzoek van en naar (epilepsie)
aanvallen en slaap- en waakstoornissen. Kenmerkend voor SEIN is de multidisciplinaire
aanpak.

Ik heb een patiënt die niet aanvalsvrij is na twee anti-epileptica
Ik heb een patiënt die niet aanvalsvrij is binnen twee jaar na aanvang van de
epilepsie
Ik heb een patiënt met onbegrepen aanvallen en/of er is twijfel over de diagnose
Ik heb een patiënt met (verdenking op) psychogene aanvallen
Ik twijfel of mijn patiënt in aanmerking komt voor epilepsiechirurgie
Ik heb een patiënt met sociale, maatschappelijke of psychische problematiek als
gevolg van de epilepsie
Ik heb een patiënt met leer en/of gedragsproblemen
Ik heb een patiënt met een specifiek of moeilijk behandelbaar (kinder)epilepsiesyndroom

Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Wat biedt SEIN:
Diagnostiek
Langdurige video-EEG monitoring
Langdurige klinische observatie voor volwassenen, kinderen, mensen met een
verstandelijk beperking
Kanteltafeltest
24 – 36 uurs multidisciplinaire diagnostiek en diagnostisch programma leer- en gedragsproblemen bij kinderen
Therapeutisch
Epilepsiechirurgie-traject
Andere niet-medicamenteuze behandelopties (bijvoorbeeld NVS en ketogeen dieet)
Verregaande expertise in medicamenteuze behandeling
Multidisciplinaire behandeling en begeleiding

Doorverwijzen
U kunt de patiënt doorverwijzen naar een van onze poliklinieken middels een verwijsbrief.
Voor nadere informatie en doorverwijzen kunt u kijken op sein.nl/verwijzers.

Terugverwijzen
Wanneer de verwijsvraag is beantwoord, wordt de patiënt in principe terugverwezen naar
de behandelend specialist in het algemeen - of academisch ziekenhuis.

Poliklinieken van SEIN
De poliklinieken van SEIN in Midden- en West-Nederland zijn gevestigd in:
Amsterdam, Cruquius, Den Haag, Heemstede, Leiden, Rotterdam en Utrecht.
De poliklinieken van SEIN in Noord- en Oost-Nederland zijn gevestigd in:
Almelo, Almere, Arnhem, Groningen, Leeuwarden en Zwolle.
Zie sein.nl/verwijzers voor de contactgegevens.

Specialisten in Midden- en West-Nederland

Van links naar rechts:
Dhr. dr. med. G.M.T. Widman, neuroloog
Dhr. M.J. Jongsma, neuroloog
Mw. K. Fokkelman, neuroloog
Dhr. dr. J.N.P. Zwemmer, neuroloog
Mw. E. van Beijeren, neuroloog
Dhr. dr. R.D. Thijs, neuroloog
Mw. dr. E.L.G.E. Poortvliet-Koedam,
neuroloog
Dhr. T. Balvers, neuroloog
Mw. dr. F.M.E. Cox, neuroloog
Dhr. P.B. Augustijn, kinderneuroloog

Mw. I.M. Daey Ouwens, neuroloog
Mw. S. van Beek, neuroloog
Dhr. dr. G.H. Visser, neuroloog
Dhr. dr. G.J. de Haan, neuroloog
Niet op de foto:
Mw. dr. A. Altinbas, kinderneuroloog
Mw. H. Jansen, neuroloog
Mw. S. Vrij - van den Bos, kinderneuroloog
Mw. dr. G.J.M. Zijlmans, neuroloog

Specialisten in Noord- en Oost-Nederland

Mw. dr. K.R. Heineman, kinderneuroloog
Mw. J.J. Ardesch, neuroloog
Mw. N.M. Gosens, neuroloog
Mw. dr. A.M. Meppelink, neuroloog
Mw. B. Berghuis, neuroloog
Niet op de foto:
Mw. dr. C.E.H.M. Donjacour, neuroloog
Mw. N. van der Schaaf, AVG
Mw. dr. S. van der Salm, neuroloog
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Van links naar rechts:
Mw. dr. E. Hagebeuk, kinderneuroloog
Mw. dr. I. Wegner, neuroloog
Mw. V. van Kasteel, neuroloog
Mw. J.D. Polet, neuroloog
Dhr. dr. W.B. Gunning, kinderneuroloog
Dhr. dr. C.L.P. Deckers, arts
Mw. J. van Hoey Smith-Van de Wetering,
neuroloog
Mw. M.D. Bourez-Swart, neuroloog

