
bij welk gedrag denken aan epilepsie?





Scenario

• Jongen bekend met aandacht, leer, taal, gedrag en interactie 
problematiek van jongs af aan.
• Loopt vast -> heranalyse -> afwezigheden, staren

• Epilepsie?



Scenario

• Jongen bekend met aandacht, leer, taal, gedrag en interactie 
problematiek van jongs af aan.
• Heranalyse -> nivo en diagnostiek
• Nivo: disharmonisch, 5-15 punten minder dan 4 – 5 jaar geleden.

• Nachtelijke epilepsie?



Hoe komen we bij die vragen?

• Epilepsie en aandacht
• Epilepsie en regressie
• Epilepsie en staren
• Epilepsie en leerproblemen

• Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen 
• Autisme en regressie
• Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen en epilepsie
• Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen en EEG 
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oorzaak

Gevolg A: 
Neurobiologische ontwikkelingsstoornis

Gevolg B: Epilepsie



Epilepsie, so what?

• Schadelijke aanvallen
• Sociaal en maatschappelijke gevolgen
• Behandeling: curatie, preventie, symptoombestrijding

Epilepsie, so what?

• Schadelijke aanvallen
• Sociaal en maatschappelijke gevolgen
• Behandeling: curatie, preventie, symptoombestrijding



Waarom toch die vraag?

• Jongen bekend met aandacht, leer, taal, gedrag en interactie 
problematiek van jongs af aan.
• Loopt vast -> heranalyse -> afwezigheden, staren
• Epilepsie?

• A Priori 
• Met het oog op welk deel van zijn klachten
• Verwachtingsmanagment



Hoe komen we bij die vraag?

• Absence epilepsie (klassiek en atypisch)
• Non-motor seizures



Epilepsie: algemeen

• Typen / verzamelnaam
• Kernsymptomen: stereotype, ongeprovoceerd, abrupt begin en einde, 

niet te doorbreken





Note
Clarify features of seizures 
but do not define unique 
seizure types



Absence epilepsie

• Frequente absences (dagelijks meerdere)
• Debuut 2-12 jaar, piek op 5-6 jaar
• Gezonde kinderen (voorgeschiedenis en lichamelijk onderzoek)
• Een deel heeft koortsconvulsies doorgemaakt (15-20%)
• Cognitie en ontwikkeling zijn ongestoord
• Aandacht tekortstoornis en hyperactiviteit en leerproblemen kunnen 

voorkomen
• Selflimiting disease
• N.b. andere vormen, onderdeel van breder epilepsie syndroom



Focale non motor seizures

• Stereotype, ongeprovoceerd, abrupt begin en einde, niet te doorbreken
• Bewustzijn, automatismen
• Onderdeel van

- Emotie
- Gedrag
- Zien
- Horen / ruiken / voelen etc.



Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

• Kernsymptomen – aandachtsdeeficiente / hyperactiviteitsstoornis en 
austistiforme stoornis
• Aandachtsschommeling: multiple oorzaken – motivatie, overvraging, 

aandachtstekort, medicatie, voeding, ziekte etc.  

Slechte aandacht voor details, moeite aandacht vast te houden, moeite met luisteren, 
moeite met opvolgen van opdrachten, problemen met organiseren, vermijden activiteiten 
die geestelijke inspanning vergen (bijv. huiswerk), dingen kwijt raken, snel afgeleid, 
vergeetachtig.



Conclusie: staren

• Geen onzin
• Wel verwachtingsmanagment naar ouders, patiënt en zelf
• Tip: video



Scenario II

• Jongen bekend met aandacht, leer, taal, gedrag en interactie 
problematiek van jongs af aan.
• Heranalyse -> nivo en diagnostiek
• Nivo: disharmonisch, 10 punten (SD) minder dan 4-5 jaar geleden.
• Nachtelijke epilepsie? Neurologie?



Waarom deze vraag: regressie?

• Regressie: definitie?
• Growing into deficit
• Vergelijkbaarheid van meetinstrumenten
• Autistische regressie – wat weten we ervan, definitie?
• Regressie i.k.v. epilepsie syndroom – wat weten we ervan? 



regressie

• Epilepsie: refractaire epileptische encephalopathie - nachtelijke 
epilepsie
• Autistische regressie



ESES of CSWS

• Epileptische aanvallen na 1-2 jaar gevolgd door continue epileptiforme
ontladingen tijdens de slaap
• Progressief verlies cognitief, gedrag, psychiatrisch functioneren. 
• Alle cognitieve domeinen incl. taal – spraak, ruimtelijk inzicht, aandacht, 

sociale interactie
• Verlies is ernstig (maanden).
• Debuutleeftijd 2-12 jaar, piekleeftijd 4-5 jaar (CSWS dus steeds 1-2 jaar 

later)
• Prevalentie 1:10.000
• Bij gezond en ziek



Landau Kleffner syndroom

• 20-30% heeft geen klinische aanvallen
• Prevalentie: 1:10.000
• In weken tot maanden toenemend verlies van taal en spraak (verbale 

auditieve agnosie), bij (gezond) kind met tot dan toe normale taal-
spraak ontwikkeling
• Andere domeinen van cognitie, gedrag en psychiatrisch functioneren 

staan minder op de voorgrond
• Debuutleeftijd 2-8 jaar, piek 5-7 jaar



Autisme

• Prevalentie ASS: 1:100
• Regressie: 20-60%
• Leeftijd: 18-24 maanden



Conclusie: regressie

• Geobjectiveerd – definitie?
• A priori
• Verwachtingsmanagment



Take home

oorzaak

Gevolg A: 
Neurobiologische ontwikkelingsstoornis

Gevolg B: Epilepsie

- Weet waarnaar je vraagt: Ken iets van de epilepsie syndromen
- Doe aan verwachtingsmanagment


