
Een cliënt 
heeft epilepsie ... 
en nu? 

‘Kennis en kunde
zorgen ervoor dat u

vertrouwen krijgt
in uw handelen bij

epilepsie’



Maak kennis met Leerhuis Epilepsie 
Leerhuis Epilepsie is een initiatief van de expertise- 
centra Kempenhaeghe en SEIN om de zorg voor 
mensen met epilepsie in Nederland te verbeteren.

Hoe doen we dit? 
Kempenhaeghe en SEIN beschikken als expertise- 
centra over een grote hoeveelheid kennis uit 
wetenschap en praktijk. Leerhuis Epilepsie deelt 
deze actuele kennis over epilepsie met andere 
zorginstellingen in de langdurig verstandelijk 
gehandicaptenzorg. Mbo- en hbo-opgeleiden 
kunnen bij ons terecht voor scholing over epilepsie 
op locatie. Onze scholing wordt gegeven door 
kundige trainers die werkzaam zijn bij Kempen-
haeghe of SEIN en beschikken over veel (recente) 
praktijkervaring.

Interactieve scholing
Leerhuis Epilepsie kent verschillende didactische 
werkvormen, zoals klassikaal leren, e-learning, of 
een combinatie daarvan. Al onze scholing heeft 
een interactief karakter; deelnemers gaan zelf 
aan de slag en worden uitgedaagd om eigen 
ervaringen te delen. Ons lesmateriaal wordt 
zorgvuldig ontwikkeld en getoetst door medisch

specialisten en onderwijskundigen, in samenwerking 
met professionals in de gespecialiseerde woonzorg.

Waar kunnen we professionals in de verstan-
delijk gehandicaptenzorg mee helpen?
 Basiskennis over epilepsie
 Epilepsie & autisme
 Omgaan met PNEA (Psychogene Niet-
 Epileptische Aanvallen) 
 Aanvalsobservatie & noodmedicatie bij  epilepsie 
Meer informatie over ons aanbod vindt u verderop 
in deze brochure. 

Scholing aanvragen of meer informatie 
Vooraf aan de scholing nemen we contact op om 
uw wensen en behoeften te inventariseren. Op 
basis daarvan bieden we onze scholing zo veel 
mogelijk op maat aan. Er is op aanvraag een 
leerdoelenkaart beschikbaar van iedere scholing, 
waarop te lezen is welke leerdoelen medewer-
kers met onze scholingen kunnen bereiken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Leerhuis Epilepsie via: e-mail 
secretariaat@leerhuisepilepsie.nl of via 
telefoonnummer (040) 227 96 17.

De impact van epilepsie is groot. Voor de cliënt, voor zijn of haar omgeving en vaak ook 
voor u als professional. Weet u wat u moet doen als een cliënt een epileptische aanval 
krijgt? Bent u bekend met de manier waarop epileptische aanvallen geclassificeerd worden 
en bent u in staat om goed te observeren?  



 
Scholing 
van Leerhuis 
Epilepsie



‘Een cliënt krijgt een epileptische aanval. 
Wat gebeurt er in zijn brein en wat moet ik 
doen?’ We vinden het belangrijk dat mede- 
werkers in de langdurig verstandelijk 
gehandicaptenzorg zich handelingsbekwaam 
voelen in de begeleiding van cliënten met 
epilepsie en dat ze dat ook zijn. In de basis- 
cursus epilepsie brengen we medewerkers 
kennis bij over epilepsie met behulp van 
creatieve werkvormen en actueel beeld-
materiaal. Deelnemers leren observeren en 
vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt 
naar ervaringen uit de eigen beroepspraktijk. 
Eerste hulp bij aanvallen is een belangrijk 
onderdeel van deze cursus.  
 
De medewerkers voelen zich na de scholing 
vertrouwd in hun handelen met cliënten met 
epilepsie. 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 tijdens en na een epileptische aanval. 

De basiscursus epilepsie bestaat uit een 
e-learning en een klassikale basisscholing. Het 
is mogelijk één van beide onderdelen af te nemen. 
Voor een optimaal leerrendement raden wij 
echter aan om onze e-learning en de klassikale 
basisscholing met elkaar te combineren. 

E-learning
Om de zorg voor mensen met epilepsie te 
optimaliseren is het belangrijk dat professionals 
kennis hebben over epilepsie en weten hoe zij 
hiermee om moeten gaan. Onze e-learning basis 
epilepsie helpt hierbij. De e-learning besteedt 
onder andere aandacht aan vormen, oorzaken 
en gevolgen van epilepsie en de manier waarop 
u hiermee om kunt en moet gaan. Er komen 
verschillende typen epileptische aanvallen en de
manier waarop deze geclassificeerd worden aan

bod. Een goede classificatie is van belang voor 
een goede behandeling. Deelnemers krijgen 
toelichting, maken opdrachten, denken na over 
casussen en krijgen beeldmateriaal te zien. 
De e-learning is laagdrempelig en zeer toegankelijk 
van aard.

BASISCURSUS EPILEPSIE 



Wilt u alvast een kijkje nemen? Er is een demo
van de e-learning beschikbaar, deze kunt u
vrijblijvend bij ons opvragen via
secretariaat@leerhuisepilepsie.nl.

Klassikale basisscholing
Tijdens de klassikale basisscholing gaan onze 
praktijkervaren trainers dieper in op de informatie 
die medewerkers via de e-learning hebben 
gekregen. Afhankelijk van de kennis die is 
bijgebleven wordt informatie herhaald en vindt 
verdieping plaats. Vooral het agogische aspect 
van de zorg voor mensen met epilepsie komt 
uitgebreid aanbod. Wat betekent epilepsie voor 
een cliënt; voor zijn welzijn en dagprogramma; 
voor zijn omgeving en voor u als professional?
Er is veel aandacht voor eigen ervaringen van 
deelnemers en reflectie. Praktijkvoorbeelden en 
beeldmateriaal spelen een belangrijke rol in de 
scholing. Onze trainer maakt gebruik van 
verschillende interactieve, didactische werkvormen 
aansluitend op de behoeften van de groep. 

Duur van de e-learning: 1 uur 
Duur van de klassikale basisscholing: 3 uur
Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 16

Aan het einde van de basiscursus epilepsie 
weten medewerkers:

 Wat epilepsie is;
 Hoe ze epileptische aanvallen herkennen;
 Hoe ze een epileptische aanval kunnen 
 beschrijven;
 Welke eerste hulp ze kunnen bieden bij diverse 
 aanvallen;
 Meer begrip op te brengen voor de gevolgen 
 van epilepsie. 
 



‘Hoe voelt het als je naast een verstan-
delijke beperking ook autisme en 
epilepsie hebt? En wat betekent dat voor 
uw aanpak als professional in de 
begeleiding en zorg voor deze cliënten?’  

In de workshop ‘Beleef het onbegrijpelijke’ leren 
professionals in de verstandelijk gehandicapten-
zorg wat het betekent als je een combinatie van 
een verstandelijke beperking, autisme en epilepsie 
hebt. De deelnemers ervaren aan den lijve hoe het 
voelt als je overvraagd wordt en niet weet hoe je 
iets moet doen. Hoe het als cliënt is om 
opgeschrikt te worden door een epileptische 
aanval bij jezelf of een ander. En wat nu als je 
afgeleid wordt door allerlei prikkels om je heen. 
En dat allemaal tegelijk! 

Voorafgaand aan de workshop wordt een digitale 
module beschikbaar gesteld aan deelnemers van 
de scholing, waarin op een afwisselende manier 
informatie wordt gegeven over epilepsie.

 

WORKSHOP EPILEPSIE EN AUTISME: BELEEF HET ONBEGRIJPELIJKE 



Deze module dient ter voorbereiding op de 
workshop ‘Beleef het onbegrijpelijke’ en zorgt voor 
voldoende voorkennis over epilepsie, zodat de 
focus tijdens de workshop ligt op de beleving van 
het complexe samenspel tussen een verstandelijke 
beperking, epilepsie en autisme. 

Duur van de workshop: 2,5 uur
Duur van de digitale module: ca. 30 minuten
Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 12

Aan het einde van de workshop ‘Beleef het 
onbegrijpelijke’ is er bij medewerkers:

 Beter bewustzijn van het complexe samenspel
 tussen het hebben van een verstandelijke 
 beperking, epilepsie en autisme;
 Inzicht in wat de impact van epilepsie kan zijn 
 op het dagelijks leven van een cliënt (met 
 autisme);
 Kennis over hoe ze een cliënt met epilepsie 
 (en autisme) kunnen benaderen na een 
 epileptische aanval. 



‘Heeft een cliënt een epileptische aanval, 
of is het toch wat anders?’ Cliënten 
kunnen aanvallen hebben die sterk op 
epileptische aanvallen lijken, maar dat 
niet zijn. Zogenaamde psychogene 
niet-epileptische aanvallen: PNEA. Zulke 
aanvallen laten dan geen elektrische 
ontladingen in de hersenen zien. Ook is 
er geen sprake van andere storingen in 
het lichaam, zoals bij flauwvallen of bij 
hartritmestoornissen. Toch kunnen de 
aanvallen er precies zo uitzien als 
epileptische aanvallen. Het is belangrijk 
dat medewerkers in de verstandelijke 

SCHOLING OMGAAN MET PNEA (PSYCHOGENE NIET-EPILEPTISCHE AANVALLEN) 

gehandicaptenzorg zich bewust zijn van 
het feit dat PNEA bestaan en in welk 
opzicht ze kunnen verschillen van 
epileptische aanvallen. 

In de scholing ‘Omgaan met PNEA’ leren we 
deelnemers waaraan u PNEA (in sommige 
gevallen) kunt herkennen en wat er belangrijk is in 
de omgang met PNEA. Maar vooral ook creëren 
we bewustzijn dat het soms heel moeilijk is om 
onderscheid te maken tussen een epileptische 
aanval en PNEA. We proberen deelnemers 
vertrouwen te geven in hun handelen bij cliënten 
met epilepsie en/of PNEA.   



Interactieve scholing
De scholing ‘Omgaan met PNEA’ kent een 
interactief karakter. Onze ervaren trainer deelt 
informatie over epilepsie en PNEA, maar gaat 
vooral ook het gesprek aan met de deelnemers. 
Dit gebeurt aan de hand van videobeelden van 
praktijksituaties. Hoe handelt u in deze gevallen? 
Wat doet u als u twijfelt? Hoe biedt u vertrouwen 
en veiligheid aan cliënten met PNEA?  

Duur van de scholing: 2 uur
Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 16

Deze scholing wordt bij voorkeur als vervolg op
onze basiscursus gegeven. Beschikken mede- 
werkers reeds over voldoende basiskennis? Dan 
bespreken wij graag de mogelijkheden op maat.

Aan het einde van de scholing ‘Omgaan met 
PNEA’ weten medewerkers:

Voorkennis over epilepsie:
 Wat epilepsie is; 
 Waarin ze een epileptische aanval kunnen 
 herkennen;
 Welke andere lichamelijke situaties er op 
 epileptische aanvallen lijken.

Over PNEA: 
 Wat PNEA is;
 Dat PNEA en epilepsie moeilijk te 
 onderscheiden zijn;
 Wat er belangrijk is in de omgang met PNEA.



‘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.



E secretariaat@leerhuisepilepsie.nl

W www.kempenhaeghe.nl / www.sein.nl


