Zwangerschap en epilepsie

Waarom een consult ‘Zwangerschap en Epilepsie’?
Zwangerschap en epilepsie kunnen goed samengaan, maar er zijn wel een aantal aandachtspunten met het oog op een ongecompliceerde zwangerschap en gezonde baby’s.

Vragen die mogelijk bij u spelen
Kan ik zwanger worden met epilepsie?
Wat zijn de risico’s voor mij of voor de baby?
Hoe beïnvloeden de medicijnen mijn ongeboren kind?
Zijn er wijzigingen nodig in de medicatie tijdens de zwangerschap?
Kan ik (veilig) borstvoeding geven?
Hoe kan ik mijn kind veilig verzorgen?
Al deze vragen en meer kunt u stellen tijdens het consult ‘Zwangerschap en Epilepsie’
van SEIN.

zwangerschap

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. Kenmerkend voor SEIN is de multidisciplinaire aanpak.
Ook de zorg voor vrouwen met epilepsie in de vruchtbare leeftijd krijgt al jaren de
aandacht. Bij SEIN vindt dit plaats in het consult ‘Zwangerschap en Epilepsie’.

Wat kunt u verwachten van het consult?
Er wordt ruim de tijd genomen om uw verhaal te horen en u te adviseren. U heeft een
gesprek met de verpleegkundig specialist en de neuroloog van SEIN. Dit is een consult
van voorlichtende aard, waarna schriftelijk advies volgt aan u en uw behandelaar.
Eventueel kan een verwijzing plaatsvinden naar de klinisch geneticus of maatschappelijk werker van SEIN. Uw eigen neuroloog blijft de behandelaar. Dat is het beste, zeker
in de periode van een zwangerschap en bevalling.

Waar kunt u terecht?
Het consult ‘Zwangerschap en Epilepsie’ wordt gegeven op verschillende poliklinieken
van SEIN. Wilt u weten of u bij een polikliniek bij u in de buurt terecht kunt, belt u dan
met de SEIN infolijn telefoon: 023 - 558 8888 of de polikliniek van SEIN in uw regio. De
contactgegevens kunt u vinden op: www.sein.nl/contact-en-route.

Aanmelden
Wanneer u een afspraak wilt maken, heeft
u een verwijsbrief van uw behandelend
specialist of huisarts nodig.
Zodra de polikliniek de verwijsbrief heeft
ontvangen, wordt contact met u opgenomen
voor een afspraak.
Meer informatie over SEIN vindt u op de
website:
www.sein.nl/zwangerschap-en-epilepsie

