Sophia Kinderziekenhuis

Uw kind is onder behandeling op de polikliniek Kinderneurologie in het Erasmus MC-Sophia.
De kinderneuroloog heeft bij uw kind epilepsie vastgesteld. Epilepsie is de meest voorkomende
neurologische aandoening bij kinderen. Wanneer u de diagnose net te horen heeft gekregen,
heeft u waarschijnlijk veel vragen. Maar ook als u al langer te maken heeft met de zorg voor
uw kind met epilepsie, kunnen er nog steeds onduidelijkheden zijn. In deze folder leest u wat de
epilepsieverpleegkundige hierin voor u en uw kind kan betekenen.

Epilepsieverpleegkundige
Epilepsie heeft grote invloed op het dagelijks leven. Dit kan gevoelens van onzekerheid en
angst met zich meebrengen. U voelt zich wellicht onzeker bij de zorg ten opzichte van uw
kind. Van uw kind wordt veel discipline gevraagd. Door goede voorlichting en (psychosociale) begeleiding kan de epilepsieverpleegkundige u en uw kind hierbij ondersteunen.
U kunt bij de epilepsieverpleegkundige terecht met al uw vragen en problemen rondom
epilepsie.
Bemiddeling
De epilepsieverpleegkundige legt contact en bemiddelt met instanties en hulpverleners,
zoals de kinderneuroloog, maatschappelijk werker, docent, thuiszorg en apotheker. Wanneer
bij uw kind sprake is van gedragsveranderingen of leermoeilijkheden kan de epilepsieverpleegkundige (in overleg met de behandelend arts) de neuropsycholoog of schooladviesdienst inschakelen.
Voorlichting
De epilepsieverpleegkundige kan de directe omgeving (bijvoorbeeld school, crèche) van uw

Epilepsieverpleegkundige

kind informeren over epilepsie en uitleggen hoe om te gaan met een aanval bij uw kind.
U kunt bij de epilepsieverpleegkundige terecht met vragen over:
-

soort epilepsie, diagnose;

-

bijwerkingen van medicijnen;

-

factoren die epilepsie kunnen beïnvloeden;

-

hoe te handelen bij een aanval. Wanneer is ziekenhuisbezoek noodzakelijk;

-

verschillende behandelingsmogelijkheden;

-

(leeftijdgebonden) leefregels met betrekking tot epilepsie;

-

waar u met welke vragen terecht kunt;

-

zorgaanbod in Nederland rondom epilepsie;

-

toekomstverwachting;

-

voorlichtingsmateriaal en folders;

-

lotgenotencontact.

Afspraak voor het spreekuur
Uw kind komt alleen in aanmerking voor het spreekuur van de epilepsieverpleegkundige,
als hij/zij bekend is bij een Kinderneuroloog in het Erasmus MC-Sophia.
Over het algemeen krijgt de epilepsieverpleegkundige een begeleidingsaanvraag via de arts
van de polikliniek of de arts/verpleegkundige van de afdeling Kinderneurologie. De epilepsieverpleegkundige neemt vervolgens contact met u op om een afspraak te maken. Wanneer
uw kind is opgenomen komt de verpleegkundige bij uw kind op de afdeling langs.
U kunt ook zelf contact opnemen voor het maken van een afspraak. Het spreekuur vindt
plaats op dinsdag- en woensdagochtend. Contactgegevens vindt u verderop in deze folder.
Tip: schrijf vragen die bij u opkomen direct op, zodat u ze niet vergeet te stellen tijdens het
spreekuur of het telefonische contact met de epilepsieverpleegkundige.
Soms kan het voor u of uw kind prettig zijn om apart van elkaar naar het spreekuur te komen. Mocht u of uw kind hier behoefte aan hebben, dan kunt u dit bij de epilepsieverpleegkundige aangeven.

Spreekuur Ketogeen dieet
Wanneer uw kind het Ketogeen dieet volgt of gaat volgen, komt u met uw kind naar het
spreekuur Ketogeen dieet voor een oriënterend en informatief gesprek en follow-up gesprekken voor verdere begeleiding. Het spreekuur Ketogeen dieet vindt plaats op dinsdagmiddag
(oneven weken) in samenwerking met de diëtiste.
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Bereikbaarheid
U kunt de epilepsieverpleegkundige Liesbeth Rietveld bereiken via de polikliniek Kinderneurologie op maandag (om de week), dinsdag en woensdag. Telefoonnummer 010 - 703 63 41 of
via kinderneurologie@erasmusmc.nl. Wanneer u een mail stuurt, wilt u dan bij onderwerp
‘t.a.v. epilepsieverpleegkundige’ vermelden.
Postadres
Erasmus MC-Sophia
Epilepsieverpleegkundige
Kamer Sk-1334
Postbus 2060
3000 CB Rotterdam
De epilepsieverpleegkundige is ’s avonds, ’s nachts en in het weekend niet bereikbaar.
Bij acute problemen kunt u contact opnemen met de dienstdoende (kinder)neuroloog via het
algemene nummer van het Erasmus MC-Sophia: 010 - 704 0 704.

Meer informatie
Op de volgende websites vindt u meer informatie over epilepsie:
-

www.epilepsienukanhetbeter.nl

-

www.epilepsie.nl

-

www.sein.nl

-

www.kinderneurologie.eu
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