
‘Wanneer geeft u precies noodmedicatie? 
Is de epileptische aanval nog gaande of zit 
een cliënt in de postictale fase? Wat zijn de 
risico’s ervan en hoe zit het met nazorg?’ 
Het toedienen van noodmedicatie is geen 
eenvoudige taak. Het is belangrijk om 
epileptische aanvallen bij cliënten eerst 
goed te kunnen observeren om een juiste 
inschatting te maken of en wanneer 
noodmedicatie gegeven moet worden. 
En om dat vervolgens op de juiste manier 
volgens protocol te doen. De scholing 
‘Aanvalsobservatie en noodmedicatie bij 
epilepsie’ gaat hier op in. 

In aanvulling op de basisscholing epilepsie gaan 
we tijdens deze scholing dieper in op de aanvals- 
observatie. Deelnemers leren observeren en 
vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar 
ervaringen uit de eigen beroepspraktijk. We 
behandelen de verschillende fases van een 
epileptische aanval en de handelingen die hierbij 
horen. Vervolgens wordt de koppeling gemaakt 
naar het toedienen van noodmedicatie. Ook 
bespreken we de risico’s van noodmedicatie en 
de bijbehorende nazorg. We gaan hierbij uit van 
instellings- en persoonsgebonden protocollen en 
coupeerbeleid. 

SCHOLING AANVALSOBSERVATIE & NOODMEDICATIE BIJ EPILEPSIE 



De medewerkers voelen zich na de scholing 
handelingsbekwaam als het gaat om het herkennen 
van een epileptische aanval. Ze zijn zich bewust 
van aspecten die kunnen samenhangen met 
epilepsie, kunnen preventief handelen en risico’s 
afwegen, ze hebben vaardigheden om adequaat 
te reageren op epileptische aanvallen en bieden 
de juiste zorg als het gaat om het toedienen van 
wel of geen noodmedicatie.   

Interactieve scholing
De scholing ‘Aanvalsobservatie en noodmedicatie 
bij epilepsie’ kent een interactief karakter. Onze 
ervaren trainer deelt informatie over aanvalsher-
kenning en noodmedicatie, maar gaat vooral ook 
het gesprek aan met de deelnemers. Dit aan de 
hand van casussen die ingebracht worden door de 
trainer en door deelnemers zelf. Hoe herkent u het 
juiste moment van toedienen van noodmedicatie? 
Wat zijn aandachtspunten bij het toedienen? Ook 
wordt er geoefend met het toedienen van 
noodmedicatie. 

De scholing is een vervolg op de basisscholing 
epilepsie en is bedoeld voor medewerkers met een 
goede basiskennis over epilepsie die bevoegd zijn 
in het toedienen van (nood)medicatie. 

Duur van de scholing: 2,5 uur
Aantal deelnemers: minimaal 4 en maximaal 8

Aan het einde van de scholing ‘Aanvalsobservatie 
en noodmedicatie bij epilepsie’ weten medewerkers:

Voorkennis over epilepsie: 
 Hoe ze een epileptische aanval herkennen;
 Hoe ze een cliënt observeren tijdens een
 aanval.

Over noodmedicatie:
 Het juiste moment van toedienen van nood- 
 medicatie te herkennen;
 Hoe ze noodmedicatie moeten toedienen;
 Wat de (bij)werkingen van verschillende 
 vormen van noodmedicatie kunnen zijn;   
 Hoe ze een cliënt moeten observeren na het 
 toedienen van noodmedicatie.
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