
SEIN is een expertisecentrum op het gebied van epilepsie. Met internationale erken-
ning en ruim 130 jaar ervaring. We helpen mensen met vermoedelijke epilepsie, onbe-
grepen aanvallen of complexe aandoeningen. Van diagnose, behandeling, inzet van 
hulpmiddelen, tot psychologische en maatschappelijke begeleiding. Deze benadering 
heeft als doel de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie te verbeteren. Dit doen 
wij primair vanuit onze poliklinieken in Heemstede en Zwolle.

Spreekuur epilepsie bij uw eigen VG-instelling
Maar voor mensen met een verstandelijke beperking kan een bezoek aan een poli-
kliniek heel belastend zijn. De reis en de vreemde omgeving kunnen spanningen 
oproepen. Daarom komen onze neurologen ook ‘naar u toe’: zij houden spreekuur op 
locatie bij maar liefst zo’n 50 VG-instellingen, verspreid over heel Noord-Nederland. 
‘Consulentschap’ noemen we dat.

Het voordeel hiervan is natuurlijk dat het meer rust geeft, waardoor de neuroloog 
een goed beeld van uw situatie kan krijgen. Maar ook het directe contact tussen de 
neuroloog van SEIN en uw eigen behandelaar is heel belangrijk; zo krijgt u echt  zorg 
op maat.

Wanneer kan dit? 
De meeste consulten kunnen gewoon bij uw eigen instelling. Denk aan: 
   reguliere epilepsie controles
  het nakijken van medicatie bij lang aanvalsvrij (Is het nog nodig? Kan het  

 afgebouwd worden?)
 wanneer de aanvallen ineens vaker voorkomen
 als er onduidelijkheid is over de oorzaak van de aanvallen
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Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Spreekuur SEIN



Het Consult
De neuroloog van SEIN, uw huisarts, uw Arts 
Verstandelijk Gehandicapten (AVG) en/of uw ver-
pleegkundig specialist bespreken gezamenlijk uw 
situatie. Samen nemen zij de aanvalslijsten en 
medicatie door. 

Soms is het nodig dat u hierbij bent - met een fami-
lielid of begeleider als u dat wilt - maar dat hoeft 
niet altijd. De eerste keer bent u er in ieder geval 
altijd bij; u neemt dan meteen uw zorgpas en legiti-
matie mee (paspoort of rijbewijs).

Kosten
Een bezoek aan een consulentschap wordt meestal vergoed door de zorgverzekeraar. 
Wel kan het zijn dat u zelf een deel moet bijdragen vanuit uw eigen risico. U kunt dit 
het best van tevoren bij uw zorgverzekeraar navragen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de consulentschappen kunt u contact opnemen met: 

Heemstede  Zwolle
Medische Registratie Polikliniek voor Volwassenen
023 - 558 8111 038 - 845 7195
medreg@sein.nl polikliniekvolzw@sein.nl

Volg SEIN via: www.sein.nl | Facebook | Twitter | Linkedin Ve
rs
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Verwijzers
Wilt u een patiënt van-
uit een VG-instelling 
aanmelden?

Kijk op www.sein.nl/
verwijzers of download 
direct het verwijsfor-
mulier op www.sein.nl/
verwijsformulier-consu-
lentschap


