Naam

Indicaties

Belangrijkste bijwerkingen

Brivaracetam

Alle epilepsie vormen

Slaperigheid, prikkelbaarheid (minder

(Briviact®)

Risico afwijkingen bij
ongeboren baby’s

Opmerkingen

Niet bekend

dan levetiracetam)

Carbamazepine focale aanvallen,

Huiduitslag, slaperigheid, dubbelzien,

Relatief lage kans bij

Interacties: beïnvloedt

(Tegretol®)

evenwichts-klachten, hyponatriëmie

doseringen minder dan 400

vaak de werking van

mg/dag

andere medicijnen.

Tolerantievorming (hoe vaker iemand

Relatief lage kans op

Bij tijdelijke

het middel gebruikt hoe minder goed

aangeboren afwijkingen

aanvalstoename.

tonisch-clonische
aanvallen

Clobazam

Alle aanvalstypes

(Frisium®)

het werkt), slaperigheid
Clonazepam

Alle aanvalstypes

Tolerantievorming, slaperigheid

Bij aanvalsseries of

(Rivotril®)

tijdelijke
aanvalstoename

Ethosuximide

Geen

Maag- en darmklachten, malaise

Niet bekend

(Ethymal®):

Geen effect bij
tonisch-clonische
aanvallen

Felbamaat

3e lijns middel: alleen

Aplastische anemie, leverstoornissen

Niet bekend

(Taloxa®)

voorgeschreven door

(hepatotoxiciteit), misselijkheid,

(in het begin)
regelmatige

epilepsiecentrum of

gewichtsverlies, slapeloosheid

bloedcontroles

academisch ziekenhuis
Fenobarbital

3e lijns middel

Slaperigheid, coördinatiestoornissen,

Verhoogd

Interacties

Verhoogd

Interacties

Niet bekend

Minimaal 3x daags

effecten op concentratie en geheugen;
lange termijn effecten (contracturen,
frozen shoulder)
Fenytoïne

Focale aanvallen,

Slaperigheid (sedatie), huiduitslag,

(Diphantoine®)

tonisch-clonische

coördinatiestoornissen, lange termijn

aanvallen

effecten (overmatige beharing,
tandvleesgroei, polyneuropathie)

Gabapentine

Focale en tonisch-

(Neurontin®)

clonische aanvallen

Lacosamide

Focale en tonisch-

(Vimpat®)

clonische aanvallen

Lamotrigine

Alle aanvalstypes

Misselijkheid, malaise, gewichtstoename

doseren
Duizeligheid, dubbelzien, hoofdpijn

Nog onvoldoende gegevens
bekend

Huiduitslag, slapeloosheid, trillen

(Lamictal®)

Relatief laag bij doseringen

Langzaam opbouwen

tot 300 mg/dag

Levetiracetam

Partiële aanvallen,

Slaperigheid, symptomen van

(Keppra®,

tonisch-clonische

griep/bovenste luchtweginfecties,

voorgeschiedenis

Kevesy®,

aanvallen

prikkelbaarheid, prikkelbaarheid,

verhoogde kans op

effecten op stemming (zeldzaam)

psychische

Matever®)

Relatief laag

Bij psychiatrische

bijwerkingen
Oxcarbazepine

Partiële aanvallen,

Huiduitslag (minder vaak dan CBZ en in

(Trileptal®)

tonisch-clonische

25% kruisreactie), dubbelzien,

aanvallen

evenwichtsklachten, hyponatriëmie

Alle typen epilepsie

Effecten op stemming en

Topiramaat
(Topamax®)

Relatief laag

Verhoogd

Langzaam opbouwen

Trillen (tremor), meer eetlust, haaruitval;

Verhoogd: zowel op

Niet geschikt

leverstoornissen (hepatotoxiciteit

aangeboren afwijkingen als

voor jonge vrouwen

zeldzaam), cysten in de eierstokken

op leerstoornissen bij het

(polycysteuze ovaria)

kind.

Misselijkheid, slaperigheid,

Verhoogd

concentratie/geheugen, tintelingen,
traagheid, gewichtsverlies, nierstenen
(zeldzaam)

Valproaat

Alle typen epilepsie

(Depakine®)

Vigabatrine

Syndroom van West

(Sabril®)

gezichtsveldbeperkingen (die niet meer

gezichtsvelden

verdwijnen), psychose
Zonisamide

focale aanvallen,

Slaperigheid, duizeligheid, effecten op

(Zonegran®)

tonisch-clonische

stemming en concentratie/geheugen

aanvallen

Controles
noodzakelijk.

Niet bekend

