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voorwoord
Binnen de Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) hebben we de afgelopen jaren veel mensen
gesproken die zich op basis van eigen ervaringen, uitspraken over de behandeling en begeleiding van mensen met epilepsie. Een vaak gehoorde opmerking was dat men de aanvalsbehandeling in Nederland over het algemeen goed vindt, maar… men voelt zich als patiënt vanaf het
begin in de kou staan als het gaat over de gevolgen van epilepsie.
We hadden dus genoeg signalen over lacunes in de zorg. Daarnaast zagen we dat om ons
heen ontwikkelingen plaatsvonden in het denken over zorg voor mensen met een chronische
aandoening. Aanbieders van zorg voor mensen met epilepsie waren afwachtend. Zorgvernieuwende activiteiten bleven uit en het zorgaanbod epilepsie was niet passend bij wat wij
noemen integrale epilepsiezorg. Onze visie hierover hebben we ook weergegeven in deel I van
deze trilogie.
We constateerden ook dat de kwaliteit van de aanvalsbehandeling op peil was, maar dat er
nauwelijks ontwikkeling te constateren viel in de wijze waarop mensen met epilepsie vanaf het
moment van diagnose begeleid werden om hun epilepsie een passende plaats in hun leven te
geven.
Om die reden heeft de EVN in samenwerking met het Nationaal Epilepsie Fonds, UCB Pharma,
CZ en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland de functie van epilepsieconsulent gecreëerd
en als bewezen1 meerwaarde toegevoegd aan de epilepsiezorg. Deel II beschrijft dit proces.
In deel III geven we weer waar we nu staan; we weten welke criteria vanuit het perspectief van
de patiënt geformuleerd werden over Goede Zorg en de eerste toepassingen van het concept
Goede Zorg vinden plaats in de praktijk.
Op weg naar Goede Zorg zoekt de EVN nadrukkelijk naar samenwerking, gericht op het realiseren van inhoudelijk goede zorg met een gezonde financiële basis. Marktwerking is hierbij
ondersteunend, niet leidend. Of, zoals we dat in onze slotzin concluderen: ‘Geen eilandzorg,
maar netwerkzorg’.
We danken de redactie van het tijdschrift Epilepsie, periodiek voor professionals, voor de
samenwerking en nodigen de lezer uit om samen (patiënt én professional) het gesprek te
vervolgen over Netwerkzorg Epilepsie in Nederland.
Ton Tempels en Theo Heisen

Nivel 2011 - ‘De epilepsieconsulent; onmisbare schakel in de zorg?’
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DEEL I

Visie op goede zorg
vanuit patiëntenperspectief
De zorg voor mensen met een chronische aandoening is aan het veranderen. Enerzijds
moet vanwege de stijgende kosten en het toenemend aantal mensen met een chronische aandoening ‘anders’ met het zorgaanbod worden omgegaan, anderzijds wordt
ingezien dat goede behandeling alleen tot stand komt wanneer de patiënt toegerust
is en zich verantwoordelijk voelt voor de zorg die hem geboden wordt.

De uitgangsgedachten bij goede zorg vanuit patiëntenperspectief zijn:
1 Het stimuleren van zelfmanagement en handreikingen bieden tot zelfmonitoring. Een
goed resultaat van behandeling komt tot stand door een constructieve samenwerking
tussen een kundig behandelende professional en een actieve, goed geïnformeerde
patiënt. De startpositie is echter verschillend. De professional heeft kennis, de patiënt
wordt overvallen door de diagnose, in onze situatie epilepsie. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverlening om, daar waar de patiënt het zelf niet kan, hem te helpen
actief te zijn en geïnformeerd te worden.
2 De zorg niet laten berusten op toeval, maar op een planmatige multidisciplinaire aanpak
(zorgstandaard). Bij een aantal chronische aandoeningen (diabetes, COPD en hartfalen)
heeft men reeds een zorgstandaard als uitgangspunt voor behandeling en netwerkfinanciering. De epilepsiezorg loopt in deze ontwikkeling achter. De Epilepsie Vereniging
Nederland (EVN) wil op basis van een gedeelde visie tussen patiënt en professional
komen tot planmatige epilepsiezorg.
3 Waar vroeger in belangrijke mate de medisch professional de zorg bepaalde, zijn er nu
meer spelers op het veld van zorgvraag en -aanbod. Allereerst is de positie van de patiënt
veranderd. Liet hij zich in het verleden aansturen door het zorgaanbod, nu is hij degene
die meebepaalt welke zorg hij waar zal krijgen. Voorzien van informatie die hij verkregen
heeft via de sociale media en patiëntenvereniging is de patiënt steeds meer op zoek naar
voor hem goede zorg. Er is een tendens om op zoek te gaan naar de beste zorg.
Ten tweede stuurt de overheid aan op een zorgstelsel waarin niet alle zorg door iedere
zorginstelling geleverd hoeft te worden. Steeds meer ontwikkelen er zich landelijk
zorgspecifieke eenheden op basis van kennis, omvang patiëntenpopulatie en planmatige
zorg. De overheid, zorgverzekeraar en patiëntenvereniging vinden elkaar vanuit verschillende argumenten in deze ontwikkeling.
Ten derde is de zorgverzekeraar, als uitvoerend financier van de zorg, gebaat bij goede
zorg en een tevreden klant. De zorgverzekeraar laat zich informeren door de patiëntenvereniging, waarbij de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief een belangrijke
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graadmeter zijn. Ten vierde is het belang van het ziekenhuis om goede zorg te leveren en
op die manier patiëntenstromen naar zich toe te trekken. Managers sturen de zorg aan
en professionals leveren inhoudelijk goede zorg. De zorg is gebaat bij een balans tussen
inhoud en financiën, tussen management en professional.
Kortom; de Nederlandse gezondheidszorg verandert. Het martgericht denken doet zijn
intreden en de vraag van de patiënt stuurt aan, de zorgverzekeraars sturen aan en de
professionals worden uitgedaagd te denken in termen van proactief, kundig en passend
bij de aard van de chronische aandoening. De professionals moeten het gesprek aangaan
met de patiënt
en patiëntenvereniging over ‘goede zorg’. De patiënt dient uit zijn stoel te komen en mag
niet zomaar alles slikken wat voorgeschreven wordt. Hij moet, zoveel als nodig is, geholpen worden de regie in eigen hand te houden.

Ontwikkelingen in de epilepsiezorg
De epilepsiezorg dient zich te ontwikkelen van goede zorg naar de beste zorg. In vergelijking met de zorg voor mensen met hartfalen, diabetes en COPD is de Nederlandse
epilepsiezorg behoudend. De EVN heeft in 2004 het voortouw genomen met de Invitational Conference met de toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de
heer J.H. Hoogervorst. Aanwezig was een zestigtal in de epilepsiewereld vooraanstaande
professionals.
Men gaf zichzelf de opdracht te werken aan:
• een betere aansluiting tussen algemene en gespecialiseerde epilepsiezorg;
• meer aandacht voor de psychsociale impact van epilepsie;
• gedachtenvorming over het ideale traject van een integrale epilepsiebehandeling
(zorgstandaard).
De EVN heeft vervolgens gewerkt aan de oprichting van de landelijke werkgroep Integrale Epilepsiezorg. Daarin zaten vertegenwoordigers van alle instellingen en organisaties
die zich met de epilepsiezorg bezig houden. Na vier jaar kwam men tot de schrijnende
conclusie dat er goed was gesproken, maar dat men niet tot een eensluidende visie op
integrale epilepsiezorg kon komen. Daarop hebben de EVN en het Nationaal Epilepsie
Fonds (NEF) besloten om een visie op zorg voor mensen met epilepsie vanuit patiëntenperspectief te ontwikkelen en deze te gebruiken als startpunt voor gesprekken met
professionals, die werkzaam zijn in de algemene en gespecialiseerde epilepsiezorg. Dit
heeft als eerste geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe functie in de epilepsiezorg, de
epilepsieconsulent (zie pagina 12).
Maar dat is het niet alleen. Er is een visiedocument vanuit patiëntenperspectief ontwikkeld en in januari 2012 kwam het document ‘Kwaliteitscriteria goede epilepsiezorg
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vanuit patiëntenperspectief ’ uit. Dit document zal in het derde hoofdstuk, vanaf pagina
18 van deze trilogie worden besproken. Het introduceren van de term ‘Goede Zorg’ als
verbetering van de huidige zorg suggereert een afkeuring van de zorg, die thans geboden wordt. Dat is geenszins de bedoeling. Zonder een inhoudelijke beoordeling te geven
over de kwaliteit van het werk dat professionals de afgelopen decennia geleverd hebben,
is er over het traject van zorg een aantal kritische kanttekeningen te plaatsen. Met het
beschrijven van een aantal stellingen willen we een aanzet tot verder denken geven.
Stelling 1. De Nederlandse epilepsiezorg is goed in aanvalsbehandeling, maar goede
epilepsiebehandeling is niet hetzelfde als goede aanvalsbehandeling. Van de kant van
de patiënt wordt vaak gehoord dat de impact die epilepsie heeft op het leven, vaak meer
belastend is dan de aanvallen.
Stelling 2. Niet ‘het aanvalsvrij worden’ moet het ultieme doel zijn van behandeling, maar
behoud van kwaliteit van leven. In het kader van de behandeling moet zowel de patiënt
als de behandelaar een afweging maken tussen het effect van medicijnen en het hebben
van aanvallen. De uitkomsten van de met elkaar besproken afwegingen kunnen vastgelegd worden in het Epilepsie zorgplan (EZP).
Stelling 3. De huidige epilepsiezorg is gebaseerd op het model van: ‘wachten op problemen’. De behandeling start en men wacht wat gaat gebeuren. Men verhoogt, verlaagt
of vermeerdert de medicatie en wacht wat het effect is. Op het moment dat zich een
probleem aandient, denkt men pas verder. In dit model wordt de medische en psychosociale kennis die aanwezig is in de gespecialiseerde zorg gebruikt als sluitpost. Na een weg
van gemiddeld vijf tot zes jaar tobben, komt men tot de slotsom dat het eigen handelen
haar beperkingen heeft.
Stelling 4. Praten in lijnen is denken in hokjes. In de epilepsiezorg moeten we af van het
‘eerste-, tweede- en derdelijns denken’, alsof je pas een lijn verder mag, als het voorafgaande geweest is. Beter is het uit te gaan van specifieke kennis in de algemene en
gespecialiseerde epilepsiezorg. Ketenzorg betekent dat je werkt aan een betere aansluiting van algemene en gespecialiseerde zorg, waarbij men gebruik maakt van elkaars
expertise.
Uitgaande van bovenstaande stellingen zijn we tot de conclusie gekomen dat de huidige
Nederlandse epilepsiezorg zich moet ontwikkelen tot een proactief georganiseerde
zorgverlening waarbij naast de aanvalsbehandeling er structureel aandacht gegeven
wordt aan de psychosociale impact van epilepsie en waarbij de zorg gebaseerd is op plan
en niet op toeval.
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Visie op ‘Goede epilepsiezorg’
Op de algemene ledenvergadering van de EVN in 2011 is het visiedocument ‘Goede zorg
voor mensen met epilepsie vanuit patiëntenperspectief ’ gepresenteerd. In de toelichting
werd gesteld dat dit visiedocument als basis moet dienen voor andere ontwikkelingen
en een startdocument is om het gesprek aan te gaan met professionals, zorgverzekeraar
en overheid. Het uiteindelijke doel is te komen tot een Zorgstandaard Epilepsie, immers
goede zorg berust niet op toeval, maar op plan. Het visiedocument is gebaseerd op drie
elementen:
1 Epilepsie is een somatische aandoening met psychologische en sociale gevolgen.
2 De winst in de zorg moet behaald worden aan het begin van het traject van zorg.
3 Het gesprek tussen een kundig medisch behandelaar en een goed geïnformeerde
patiënt is belangrijk voor het uiteindelijk resultaat.
In de zorg voor mensen met een chronische aandoening is het Chronic Care Model (CCM)
een geaccepteerd en gevalideerd model om goede zorg te beschrijven. In dit model
wordt uitgegaan van een kundig medisch professional, die proactief werkt en een actieve, goed geïnformeerde patiënt. De productieve interactie tussen beiden moet leiden
tot verbeterde uitkomsten van de zorg. Het is duidelijk dat een patiënt, die de diagnose
epilepsie te horen krijgt, niet geïnformeerd is en geneigd is te zeggen: ‘Dit overvalt mij,
dokter zegt u het maar’. Het is de taak van het zorgsysteem om mensen te stimuleren de
regie in eigen hand te houden. Daarom is het van belang dat de epilepsieconsulent standaard na het stellen van de diagnose epilepsie met de patiënt gesprekken voert,
die - uitgaande van zijn mogelijkheden - gericht zijn op het stimuleren van zelfmanagement en behoud van kwaliteit van leven.

Visie op ‘de beste epilepsiezorg’
1
2

3
4
5

De EVN gaat de komende tijd met professionals het gesprek aan om te komen tot verbetering van de zorg. Uitgangspunten zijn:
De winst moet behaald worden aan het begin van het traject van zorg.
Goede epilepsiezorg begint bij een diagnose die gesteld wordt door een in epilepsie
kundig en ervaren medisch professional en met een intake door een in psychosociale
processen vakbekwaam professional, de epilepsieconsulent.
De epilepsieconsulent wordt gepositioneerd naast de patiënt en is de bewaker van het
traject van zorg.
De kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief worden leidend voor de medische en
psychosociale zorg van mensen met epilepsie.
Goede epilepsiebehandeling heeft een startpunt en een eind.
Uitgaande van deze vijf punten komt de EVN tot de presentatie van de StartPoli Epilepsie.
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bewaker van het tijdspad samen met de patiënt
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Schema StartPoli Epilepsie
De behandeling van mensen met epilepsie is niet iets dat je ‘erbij’ doet, maar vraagt
specifieke kennis. Epilepsiebehandeling is een specialisme. De EVN is van mening dat
de diagnostiek en start van de behandeling basis is van ‘goede zorg’ en moet plaatsvinden op een StartPoli Epilepsie. Mensen waarbij sprake is van ‘mogelijk epilepsie’ worden
aangemeld bij de StartPoli Epilepsie. Daar wordt conform bovenstaand model gewerkt.
De medisch professional is verantwoordelijk voor de inhoud van de zorg. De epilepsieconsulent is samen met de patiënt verantwoordelijk dat het tijdspad van het traject van
zorg doorlopen wordt. Vaste periodieke evaluatiemomenten zijn belangrijk om gestelde
doelen te verwezenlijken.
Behandel- en begeleidingsdoelen worden vastgelegd in een Epilepsie zorgplan. Enerzijds
is dat van belang voor het evalueren van de voortgang, anderzijds is het Epilepsie zorgplan van belang indien men van de StartPoli Epilepsie overgaat naar vervolgbehandeling.
Vanuit de StartPoli Epilepsie wordt verwezen naar andere kundige medische professionals, die in de regio werkzaam zijn. Door coaching door de epilepsieconsulent wordt het
gehele traject van behandeling vervolgd. Op argumenten kan het team van de StartPoli
besluiten de vervolgbehandeling zelf te doen. Na de vervolgbehandeling is er een moment dat er sprake is van stabiliseren van de behandeling. Het meest haalbare is bereikt.
Het onderhouden van het contact (minimaal eenmaal per jaar) en het uitschrijven van
anti-epileptica kan door de huisarts gedaan worden. Mocht wijziging in behandeling
wenselijk of noodzakelijk zijn, dan zijn korte lijnen van de huisarts naar de epilepsieconsulent en medisch professional van belang. Bij een aantal chronische aandoeningen,
zoals hartfalen, diabetes en COPD, is het mogelijk om door het nakomen van leefregels,
gezond eten en goed bewegen aan preventie te doen. Bij epilepsie ligt preventie in het
voorkomen van vermijdbare impact. Door vroegtijdig goede zorg te leveren, aandacht te
hebben voor de psychosociale impact van het hebben van aanvallen, is het mogelijk de
gevolgen voor het dagelijks leven te beperken tot het onvermijdelijke.
Het werken volgens het model van de StartPoli vraagt herschikking van de huidige
epilepsiezorg. Het traject van behandeling en coaching is een doorlopend traject waarbij
gebruik gemaakt wordt van de specifieke kennis van professionals. Goede behandeling is
geen toeval, maar start vanaf het begin vanuit een geplande zorg.
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DEEL I I

De epilepsieconsulent
Er is een nieuwe functie gecreëerd, te weten: de epilepsieconsulent. Deze functie is
gebaseerd op de veranderende visie op de epilepsiezorg. De epilepsieconsulent is
coach en geen behandelaar en neemt daarmee een unieke plaats in in het traject van
diagnostiek en behandeling van mensen met epilepsie. In het navolgende schema
wordt een overzicht gegeven van de doelstellingen en ontwikkelingen ten aanzien van
deze functie.

1
2

3
4
5

Kort samengevat zijn de uitgangspunten die de Epilepsie Vereniging Nederland (EVN)
hanteert in haar visie op goede zorg voor mensen met epilepsie:
De winst moet behaald worden aan het begin van het traject van zorg.
Goede epilepsiezorg begint bij een diagnose die gesteld wordt door een in epilepsiekundig en ervaren medisch professional, en met een intake door een in psychosociale
processen vakbekwaam professional, de epilepsieconsulent.
De epilepsieconsulent wordt gepositioneerd naast de patiënt en is de bewaker van het
traject van zorg.
De kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief worden leidend voor de medische en
psychosociale zorg van mensen met epilepsie.
Goede epilepsiebehandeling heeft een start- en eindpunt.
Uitgaande van deze visie neemt de epilepsieconsulent in de praktijk een belangrijke
plaats in.

Een functie in ontwikkeling
Nadat de werkgroep Integrale Epilepsiebehandeling in 2007 niet tot een eensluidende
visie kon komen op het traject van zorg, hebbende de EVN en het Nationaal Epilepsie
Fonds (NEF) het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een nieuwe functie in de epilepsiezorg, te weten de epilepsieconsulent. In een drie jaar durende pilot, genaamd het
‘Project epilepsieconsulent’1, is deze functie in de praktijk uitgevoerd en verder ontwikkeld. In de aanloop van het project heeft UCB Pharma B.V. zonder inhoudelijke inbreng
gefungeerd als voorbereider en aanjager van het proces. Bij de introductie van de functie
werden de volgende kerntaken geformuleerd:
1 Het stimuleren van vraaggestuurde zorg door het overdragen van informatie en kennis
over epilepsie en hoe ermee om te gaan. De patiënt zodanig informeren, dat deze weet
welke vragen hij kan stellen (patiënt empowerment) en hem stimuleren de regie zoveel
mogelijk in eigen hand te houden.
2 Vroegtijdige aandacht voor psychosociale aspecten van epilepsie.
1

Het project epilepsieconsulent is financieel mogelijk gemaakt door: het Nationaal Epilepsie Fonds, de Epilepsie

Vereniging Nederland, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, UCB Pharma B.V. en CZ-zorgverzekeringen.
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3 Met de patiënt meedenken over het ideale, individuele zorgtraject en in samenspraak
met de behandelaar verwijzen naar of inschakelen van aanvullende zorg waar nodig. In
het kader van planmatige zorg wordt de epilepsieconsulent structureel op tenminste
twee momenten ingeschakeld, te weten:
• Nadat de diagnose epilepsie gesteld is, start de behandelaar de medicamenteuze
behandeling en vindt er standaard een gesprek plaats met de epilepsieconsulent. Dit
contact kan beperkt blijven tot een eenmalig gesprek, maar kan ook, afhankelijk van de
vraag van de patiënt, uit meerdere gesprekken bestaan.
• Maximaal één jaar na het stellen van de diagnose vindt er tussen de behandelaar,
patiënt en epilepsieconsulent een evaluatie van de behandeling plaats.
Doel is om na te gaan of de patiënt een optimale behandeling krijgt of dat er verwezen
moet worden met vragen op het gebied van diagnostiek, medicamenteuze behandeling en psychosociaal functioneren.
Afhankelijk van de intake en van de ontwikkelingen in het zorgproces kunnen meerdere
ontmoetingen plaatsvinden. De epilepsieconsulent wordt in het behandeltraject gepositioneerd naast de patiënt. Uitgaande van het uitwisselen van (ervarings)kennis, het
verstrekken van keuzeondersteunende informatie en de inzet van ervaringsdeskundigen
heeft de EVN een vergelijkbare positie.
Conform het Chronic Care Model wordt in het schema op de volgende pagina zichtbaar
dat na het stellen van de diagnose de kundig medisch professional start met zijn behandeling en de epilepsieconsulent start met zijn intake.
De patiënt staat centraal in de zorg. Hij wordt via het stimuleren van zelfmanagement en
het aanleren van vaardigheden door de epilepsieconsulent en de EVN gecoacht om in
zijn nieuwe situatie, te weten een leven met epilepsie, een passende houding te ontwikkelen. De patient, epilepsieconsulent en medisch professional bepalen gezamenlijk de
inhoud van het zorgplan. De medisch professional op basis van specifieke kennis op het
gebied van epilepsie, de patiënt op basis van kennis over zichzelf en zijn ervaringen met
epilepsie, de epilepsieconsulent op basis van zijn deskundigheid als coach en bewaker
van het traject van zorg.
In dit project hebben we bewust gekozen voor de naam ‘Epilepsieconsulent’. Daarmee
willen we benadrukken dat er sprake is van een nieuwe functie gebaseerd op een veranderende visie op de huidige epilepsiezorg. De primaire taak en verantwoordelijkheid
van de epilepsieconsulent is het stimuleren en bevorderen van zelfmanagement en het
‘samen met de patiënt bewaken van het traject van zorg’.
Andere professionals in de epilepsiezorg, zoals verpleegkundig specialisten, maatschappelijk werkers en ambulant begeleiders, claimen dat zij ook gericht zijn op het zelfmanagement van de patiënt. Dat klopt ook. Het verschil is dat deze taak beschreven is als
13

Het Chronic Care Model vertaald naar de zorg voor mensen met epilepsie

Start traject
goede epilepsiezorg
Patiënt centraal

Kundig gestelde diagnose epilepsie

Start medische en psychosociale inventarisatie

Aanvalsbehandeling op basis
van de richtlijn Nederlandse
Vereniging voor Neurologie

Overleg

Team van professionals:
• goed voorbereid
• medisch technisch
• communicatief patient centraal
• proactief

Patiënt:
• goed geïnformeerd
• actief betrokken
• regie in eigen hand
• behoud van kwaliteit van leven

Coaching gericht op reduceren van
psychosociale impact en nemen
van verantwoordelijkheid
Epilepsieconsulent:
• stimuleren van zelfmanagement
• bewaker van traject
• naast patiënt gepositioneerd
• gelijkwaardige gesprekspartner
in de zorg
Epilepsie Vereniging Nederland:
• (keuze-ondersteunende)
informatie
• inzet ervaringsdeskundigheid
• contactgroepen
• cursussen

Verbeterde uitkomsten voor de patiënt

de primaire functie en verantwoordelijkheid in de taak- en functiebeschrijving van de
epilepsieconsulent.
Een andere overweging van de keuze van de naam is dat de epilepsieconsulent gepositioneerd is naast de patiënt en niet naast de medisch behandelaar. De epilepsieconsulent
heeft geen behandelfunctie, maar is coach en houdt toezicht op de geleverde zorg en
het mogelijke zorgaanbod.
In de ontwikkeling van de nieuwe functie is uitgegaan van het gegeven dat de epilepsieconsulent standaard ingezet wordt meteen na het stellen van de diagnose epilepsie.
Bij mensen die al langer bekend zijn met epilepsie zal er een inhaalslag gemaakt worden.
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In principe krijgt iedere ‘oud gediagnosticeerde’ minstens eenmaal contact met de epilepsieconsulent. Gedurende de drie jaar durende pilot (2008 – 2011) is er discussie geweest
over de standaard evaluatiemomenten tijdens het traject van zorg. Een ieder onderschrijft het belang van het evalueren. Over de frequentie wordt wisselend gedacht. Vooral
vanuit de bij het project betrokken kinderneurologen wordt een pleidooi gehouden om
de evaluaties frequent te doen. Dit is een punt van aandacht zijn bij het opstellen van de
kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief, die begin 2012 zijn opgeleverd.
Aangezien de functie epilepsieconsulent nieuw is, hebben het NEF en EVN gedurende
de gehele pilot de ‘epilepsieconsulenten van het eerste uur’ een op maat toegesneden
training aangeboden. De taakopdracht die het project epilepsieconsulent zichzelf opgelegd had, was enerzijds het in de praktijk ontwikkelen van een nieuwe functie, anderzijds
ervoor zorg dragen dat de functie na het beëindigen van het project en na bewezen
meerwaarde structureel onderdeel zou uitmaken van de epilepsiezorg.
Daarom is aan het Nivel (Nederlands Instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg)
gevraagd het project wetenschappelijk te volgen. Tevens is halverwege het project
gestart met het leggen van contacten met de zorgverzekeraars om de wegen naar structurele financiering te verkennen. In dit contact werd duidelijk dat de zorgverzekeraars de
ontwikkeling van de functie positief waardeerden. Voor de eindbeoordeling werden drie
punten van belang geacht:
1 De inzet van de epilepsieconsulent moet een zorgaanbod zijn dat door de medisch
professional ondersteund wordt.
2 De resultaten van het Nivel-onderzoek moeten positief zijn.
3 De nieuwe functie moet passen in het visiedocument van de patiëntenvereniging.
Na beëindiging van het project is voor de tweede maal een gesprek geweest met de
zorgverzekeraars. Gemeld kon worden dat aan alle drie de punten voldaan is.

Resultaten Nivel-onderzoek
De uitkomsten van het Nivel-onderzoek staan beschreven in een lijvig rapport. Naast
interviews met medisch behandelaar, epilepsieconsulent en patiënt, zijn de uitkomsten
gebaseerd op vragenlijsten bij patiënten van de deelnemende ziekenhuizen en patiënten
van controleziekenhuizen. Het onderzoek laat een aantal duidelijke uitkomsten en tendensen zien. Het belangrijkste resultaat staat beschreven op bladzijde vijf van het rapport
en luidt: ‘Conclusie is dat de epilepsieconsulent een belangrijke, zo niet onmisbare schakel is tussen de patiënt en de behandelaar voor het realiseren van integrale, kwalitatief
hoogwaardige epilepsiezorg. De nieuwe functie is een aanvulling op de medische zorg
en past goed binnen huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg – gericht op het
versterken van de eigen regie van patiënten.’ Het is goed te constateren dat de patiënt de
van te voren gestelde projectdoelen in de praktijk ook zo ervaart.
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De resultaten van de patiëntenenquête en de vergelijking met ‘care as usual’ (reguliere
zorg zonder epilepsieconsulent) laat over het algemeen zien dat zorg met een epilepsieconsulent beter tegemoet komt aan de behoefte van mensen met epilepsie en hun
naasten, en dientengevolge ook positiever lijkt te worden ervaren. Met de voorlichting,
ondersteuning en activerende begeleiding leveren epilepsieconsulenten een duidelijke
bijdrage aan:
1 Wegwijs worden in de zorg: vinden van een optimale behandeling; maken van keuzes
omtrent de behandeling/medicijnen; inzicht in epilepsie, de behandeling en welke zorg/
hulp nodig is; vinden van de weg in de (epilepsie) zorg.
2 Leren omgaan met epilepsie: grip op leven/gevoel het beter aan te kunnen; verwerken
en accepteren van epilepsie; beperken van de gevolgen; oplossen van problemen in het
dagelijks leven; leren omgaan met epilepsie; verminderen van angst voor een aanval.
3 Empowerment en regie over de zorg: voor jezelf opkomen in gesprekken met zorgverleners; afstemming zorg; aanvragen zorg/hulp voorzieningen; vragen stellen aan arts(en);
eerder krijgen van de nodige zorg/hulp; bespreekbaar maken van epilepsie in omgeving.

De epilepsieconsulent in de praktijk
De acht epilepsieconsulenten, die in het project zijn aangesteld, zijn werkzaam in elf ziekenhuizen. In Zeeland deden vier ziekenhuizen mee en was er een fulltime epilepsieconsulent werkzaam. Op andere locaties is men uitgegaan van 0.4 formatie. In de contacten
is onderscheid gemaakt tussen nieuw gediagnosticeerd en oud gediagnosticeerd.
Bij de eerste groep vond een gesprek met de epilepsieconsulent plaats binnen een
termijn van twee maanden na de diagnose. Bij de groep ‘oud gediagnosticeerd’, was de
diagnose epilepsie ten tijde van het eerste gesprek langer dan twee maanden geleden
gesteld. Bij alle nieuw gediagnosticeerde mensen vond een eerste gesprek plaats.
Afhankelijk van de vraag van de patiënt vonden meer gesprekken plaats. Onderstaand
een overzicht van de contactmomenten die in 2009 en 2010 plaatsvonden. In 2008 was
het project aan het opstarten.
Gesteund door het visiedocument van de EVN, de wens van zowel de patiënt als professional en de gunstige uitkomsten van het Nivel-onderzoek wordt de functie epilepsieconsulent op alle locaties blijvend ingezet. In Alkmaar is de opvulling van de vacature om
budgettaire redenen verschoven naar 2012.
Vanuit de praktijk is er een aantal ontwikkelingen te noemen, waaronder:
1 Aan het begin van het project werd veel aandacht besteed aan het eerste gesprek.
Gaandeweg werd duidelijk dat ook de vervolgcontacten belangrijk zijn om de patiënt
en zijn ontwikkelingen te volgen. Op basis van één gesprek kan geen vertrouwensband
ontstaan, waardoor de epilepsieconsulent zijn taak als trajectbewaker kan uitvoeren.
2 De ‘evaluatie-na-een-jaar’ wordt door patiënten positief gewaardeerd. Het initiatief voor
deze gesprekken kwam van de epilepsieconsulent. In de praktijk was het moeilijk een
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goede vorm te vinden. In de toekomst zal het evalueren van de behandeling samen met
de patiënt en medisch behandelaar verder ontwikkeld moeten worden. De EVN zal in het
kader van het vaststellen van kwaliteitscriteria en aan de hand van praktijkervaringen
samen met de professionals verder na moeten denken over de frequentie van evaluatiemomenten.
2010

2009

recent

364

367

oud

239

292

- vervolggesprek

439

278

- telefoon

822

613

- mail

495

265

- correspondentie

352

156

- klinisch

27

12

Totaal aantallen
- 1e gesprek

Tabel 1 Overzicht van aantallen

3 De training voor de functie epilepsieconsulent bevat verschillende onderdelen. Naast
kennis over epilepsie en het zorgaanbod wordt uitvoerig aandacht besteed aan de ontwikkeling van gesprekstechnische vaardigheden en coaching. Ook is er ruimte voor intervisie en het bespreken van casuïstiek. Aangezien het merendeel van de huidige groep
epilepsieconsulenten een verpleegkundige achtergrond had, is in de afgelopen training
het accent gelegd op coaching en gesprekstechniek. Bij een andere groepssamenstelling
zal het aanbod andere accenten kunnen krijgen.
4 Geconstateerd is dat bij de kinderen die in behandeling zijn bij de academische ziekenhuizen vaak sprake is van een moeilijk instelbare epilepsie en een dreigende verstoring
van de cognitieve ontwikkeling. Dit vraagt vaak een andere en een meer intensieve inzet
van de epilepsieconsulent.
Het betreft hier vrijwel altijd de coaching van ouders, die zorgen hebben over de ontwikkeling van hun kind.

Tot slot
Het volledig rapport van het Nivel is te lezen op www.epilepsieconsulent.nl. De conclusie
is helder: de epilepsieconsulent is een onmisbare schakel in de zorg voor mensen met
epilepsie.
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DEEL I I I

Kwaliteitscriteria
vanuit patiëntenperspectief
Het derde deel van deze trilogie geeft inzicht in de totstandkoming en achtergrond van
de kwaliteitscriteria voor goede zorg vanuit patiëntenperspectief.
Met de invoering van de zorgverzekeringswet in 2006 is het denken over zorg, zorgaanbod en zorggebruik sterk veranderd. Nieuwe begrippen dienen zich aan, zoals:
• gereguleerde marktwerking in de gezondheidszorg
• betaalbaarheid van de zorg
• transparantie van de zorg, waardoor zorggebruikers meer bewust hun keuze kunnen
maken
• monitoring van de zorg
• verbetering van de kwaliteit van de zorg door differentiatie van het aanbod
• bevordering van deskundigheid door een minimum te stellen aan het aantal patiënten
dat een medisch behandelaar moet zien om zijn expertise op peil te houden.
Ook de patiëntenorganisaties krijgen een belangrijkere rol in het zorgstelsel. Als derde
partij worden zij geacht om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit
van de zorg en de belangen te vertegenwoordigen van de mensen waar het om zou
moeten gaan in de zorg, de patiënten. Daarnaast is er de belangrijke taak om de patiënt
te stimuleren en te faciliteren zodat deze, voor zover mogelijk, zijn eigen verantwoordelijkheid in de behandeling kan nemen. Het boekje ‘Kwaliteitscriteria epilepsiezorg vanuit
patiëntenperspectief ’ kan helpen om de positie van de patiënt te verbeteren.
Het formuleren van kwaliteitscriteria is noodzakelijk om de zorg transparant en toetsbaar
te maken. In 2011 heeft de Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) zich aangesloten bij het
project ‘Goud in Handen plus’. Het doel van dit project is om het ‘goud’, de ervaringskennis van mensen met epilepsie, in te zetten ter verbetering van de kwaliteit van zorg. De
uitkomsten van onderzoek hiernaar zijn omgezet naar kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief.
In de vorige hoofdstukken werd de visie op goede zorg voor mensen met epilepsie
behandeld vanuit patiëntenperspectief. De StartPoli Epilepsie en de epilepsieconsulent
werden gepresenteerd. Hoofdstuk drie geeft inzicht in de totstandkoming en achtergrond
van de kwaliteitscriteria voor goede zorg vanuit patiëntenperspectief. Het eindresultaat is
vastgelegd in het boekje ‘Criteria epilepsiezorg vanuit patiëntenperspectief ’.

Van wens naar criteria
In het traject van ‘wensen vanuit patiëntenperspectief naar criteria’ werden de kwaliteitscriteria vastgesteld voor de zorg van mensen met epilepsie (figuur1 pagina 19). Deze
criteria werden vastgesteld door Het Ondersteuningsburo (HOB) dat patiëntenorgani18

VAN WENSEN NAAR CRITERIA
FASE 1
Zeven focusgroepen en twee diepte-interviews
met jongvolwassenen

VOLWASSENEN

>

FASE 2
Rapport ‘Praat mee over epilepsie’
Eerste reflectie door klankbordgroep
en expertgroep

KLANKBORDGROEP
PANEL PROFESSIONALS

VOLWASSENEN

>

EXPERTGROEP
PANEL EXPERT PATIËNTEN

OUDERS
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PANEL PROFESSIONALS

>

VOLWASSENEN

>

>

VOLWASSENEN

>

FASE 3
Concept kwaliteitscriteria eerste versie
Tweede reflectie door klankbordgroep
en expertgroep

EXPERTGROEP
PANEL EXPERT PATIËNTEN

>

OUDERS
OUDERS

LEESGROEP
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>

>

>
RAPPORT

CONCEPT

EINDRAPPORT

‘Praat mee over epilepsie’

kwaliteitscriteria eerste versie

Eindversie
Criteria vanuit patiëntenperspectief

Figuur 1 Schematische weergave van wens naar criteria.

saties ondersteunt en eerder ervaring heeft opgedaan met het samenstellen van de
kwaliteitscriteria voor COPD. Om te komen tot een eindversie kwaliteitscriteria vanuit
patiëntenperspectief werden drie verschillende fasen doorlopen.

1
2
3
4
5
6
7

In fase 1 werden zeven focusgroepen samengesteld en werden twee diepte-interviews
met jongvolwassenen gehouden. Bij het geven van de opdracht aan het HOB was de
belangrijkste vraag van de EVN: "Wat vinden mensen met epilepsie en ouders van
kinderen met epilepsie belangrijk bij epilepsiezorg?" Aan de hand van deze vraag werd
gestart met kwalitatief onderzoek, gericht op het verkrijgen van informatie over wat er
leeft onder mensen met epilepsie aan wensen, meningen en behoeften. Uit de reacties
werden zeven focusgroepen samengesteld: drie bestaande uit ouders van een kind met
epilepsie en vier groepen van volwassenen met epilepsie. Aangezien de jongvolwassenen niet vertegenwoordigd waren, werden twee jongvolwassenen benaderd voor een
diepte-interview.
Alle gesprekken werden gerubriceerd in (een van) onderstaande thema’s.
Late diagnose. Mensen ervaren veel onduidelijkheid in de periode van de eerste aanval
tot het moment van de diagnose.
Epilepsie heeft grote impact voor zowel patiënt als omgeving.
Meer last van de gevolgen hebben dan van de epilepsie zelf.
Zoektocht naar de juiste medicijnen. Soms is het middel erger dan de kwaal.
Ervaringen met de artsen. Er wordt vaak alleen maar naar aanvallen gevraagd.
De jongvolwassenen geven aan dat zij zich door hun epilepsie belemmerd voelen in hun
mogelijkheden.
Lotgenotencontact is belangrijk. Men ervaart herkenning en erkenning.
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In fase 2 en 3 worden een klankbordgroep en expertgroep samengesteld. Om tot prioriteitenstelling van de uitkomsten te komen werd de rapportage van de resultaten uit de
focusgroepen ‘Praat mee met epilepsie’ voorgelegd aan vertegenwoordigers van professionals, zorginstellingen, zorgverzekeraars en onderzoeksinstellingen die betrokken
zijn bij de zorg voor epilepsie.1
Deze klankbordgroep geeft (medisch) inhoudelijke input en feedback op de uitkomsten
van het onderzoek en de ontwikkelde conceptcriteria. Daarnaast heeft de klankbordgroep als doel: het creëren van draagvlak en het betrekken van het veld bij de implementatie. Het rapport werd ook voorgelegd aan een zogenoemde expertgroep. Deze groep
bestaat uit ervaringsdeskundigen (mensen met epilepsie en ouders van kinderen met
epilepsie). Het doel van de expertgroep is om het patiëntenperspectief te bewaken. De
expertgroep heeft een doorslaggevende stem. In beide groepen werd gebruik gemaakt
van de Delphimethode.2
De input van klankbordgroep en expertgroep werd omgezet naar concrete kwaliteitscriteria. Deze omzetting werd uitgevoerd aan de hand van (een bewerking
van) het AIRE-instrument.3
De leesgroep heeft als laatste commentaar geleverd op het concept. De leesgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de klankbordgroep, expertgroep en projectleiding. De
definitieve versie ‘Criteria epilepsiezorg vanuit patiëntenperspectief ’ werd gepresenteerd
op zaterdag 2 juni 2012 tijdens de leden-vergadering van de EVN.
De tekst staat op www.epilepsievereniging.nl.

Criteria epilepsiezorg vanuit patiëntenperspectief
Het rapport ‘Criteria epilepsiezorg vanuit patiëntenperspectief ’ beschrijft zeven kwaliteitscriteria en geeft acht adviezen voor de follow-up:

1

Het onderzoek ‘Criteria epilepsiezorg vanuit patiëntenperspectief ’ werd in opdracht van de EVN uitgevoerd door

Cecilia Kalsbeek en Vanesse Platteel, medewerkers van Het HOB te Amersfoort. Prof. dr. Onno van Nieuwenhuizen
was voorzitter van de klankbordgroep. Vanuit de EVN hebben Caroline Caron en Marie-Louise Wauters een belangrijk aandeel geleverd bij het tot stand komen van de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief.
2

Een Delphi-studie (genoemd naar het orakel van Delphi) is een onderzoeksmethode waarbij de meningen van

een groot aantal experts worden gevraagd ten aanzien van een onderwerp waar geen consensus over bestaat.
Door de antwoorden van de andere experts terug te koppelen wordt in een aantal rondes geprobeerd tot consensus te komen.
3

AIRE staat voor: ‘Appraisal of Indicators through Research and Evaluation’: deze richtlijn voor de ontwikkeling van

kwaliteitscriteria is in 2006 ontwikkeld door het AMC in opdracht van de Orde van Medisch Specialisten. Voor het
doel van dit project is hierop een bewerking gemaakt.
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1. Epilepsie-specifieke deskundigheid
De diagnose epilepsie wordt gesteld door een medisch specialist (neuroloog, kinderarts
of kinderneuroloog)
Toelichting
Uit het onderzoek onder mensen met epilepsie komt naar voren dat sommige mensen
met epilepsie een lang traject achter de rug hebben, voordat de diagnose gesteld wordt.
Sommige ouders geven aan niet serieus genomen te worden wanneer ze met de eerste
klachten of aanvallen van hun kind bij de huisarts of specialist komen.
Mensen met epilepsie vragen om transparantie en duidelijkheid over wie een specialisatie heeft in epilepsie, een epilepsie-specifieke deskundigheid. Voorstellen om affiniteit,
kennis en ervaring van de behandelaar aantoonbaar te maken zijn als de specialist
• zich tijdens de opleiding heeft gespecialiseerd in epilepsie,
• jaarlijks nascholing volgt op het gebied van epilepsie,
• samenwerkt met de patiëntenorganisatie,
• lid is van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie,
• aan een volumeregel voldoet (zie follow up advies),
• gegevens bekend maakt over de bovenstaande punten.
Dit zijn voorstellen omdat binnen de beroepsgroep (nog) niet is uitgekristalliseerd hoe
aantoonbare kennis en ervaring te definiëren. Dit zal verder door de beroepsgroep zelf
moeten worden ingevuld (zie ook Follow up advies). Samenwerking met de patiëntenorganisatie kan vorm krijgen in het gezamenlijk organiseren van informatiebijeenkomsten.
Dit laat onder meer de betrokkenheid van de arts zien.

2. Basisteam epilepsiezorg
De zorg wordt verleend door het basisteam epilepsiezorg.
a De diagnose en behandeling wordt op een gespecialiseerde poli gesteld/verricht, die:
     • beschikt over een basisteam: een in epilepsie gespecialiseerd medisch specialist
         (zie criterium 1) en epilepsieconsulent,
     • toegang heeft tot uitgebreide diagnosetechnieken,
     • werkt binnen een breed netwerk,
     • transparant is over bovenstaande punten.
b De onderliggende oorzaak van de epilepsie wordt onderzocht.
c Het verloop van en de uitslagen naar aanleiding van het onderzoekstraject (het
diagnosetraject) worden teruggekoppeld naar de persoon met epilepsie.
d Tijdige consultatie van of doorverwijzing naar gespecialiseerde epilepsiezorg (epilepsiecentrum, universitair medisch centrum of een epilepsie diagnosecentrum).
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Toelichting
Het getuigt van goede kwaliteit van zorg wanneer een persoon met een vermoeden van
epilepsie (via de Spoed Eisende Hulp (SEH), huisarts of een medisch specialist) wordt
doorverwezen naar een zogenoemde StartPoli Epilepsie (SPE) voor verder diagnostisch
onderzoek door de medisch specialist. Een dergelijke poli kan deel uitmaken van het
perifere ziekenhuis of een academisch centrum, maar heeft in ieder geval toegang tot uitgebreide diagnostische technieken van een academisch en/of specialistisch centrum in
de omgeving. Het basisteam bestaat uit de neuroloog en de epilepsieconsulent en voor
kinderen, naast de epilepsieconsulent, een kinderarts of kinderneuroloog.
Er wordt uitgegaan van netwerkzorg. Er is korte communicatielijn vanuit het basisteam
zodat snelle en juiste (door)verwijzing mogelijk wordt. Tevens wordt het mogelijk de
patiënt terug te laten vloeien naar het basisteam na afloop van de benodigde gespecialiseerde epilepsiezorg. Het gaat dus om het op tijd verwijzen en terugverwijzen.
In het brede netwerk om het basisteam heen (in de tweede schil) zitten alle denkbare
disciplines die nodig zouden kunnen zijn (AVG-arts, (neuro)psycholoog, orthopedagoog,
Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie, Stichting MEE).
Als er aanleiding is (bij onduidelijkheid over de diagnose, een (vermoedelijk) complexe
epilepsie of wanneer er sprake is van bijkomende problematiek zoals ontwikkelingsstoornis, verstandelijk handicap of een leer- of gedragsprobleem) wordt gespecialiseerde epilepsiezorg ingeschakeld (of geconsulteerd) of doorverwezen naar een epilepsiecentrum,
universitair medisch centrum of (in de diagnosefase) een epilepsie diagnosecentrum.
Tijdens de diagnosefase wordt de mens met epilepsie of in het geval van een kind, ook
de ouders, gezien door een epilepsieconsulent. Er wordt duidelijk informatie gegeven
over wat het diagnostisch traject inhoudt en hoeveel tijd dat kost. De onderliggende
oorzaak van de epilepsie wordt ook onderzocht tijdens de diagnosefase. Hierover wordt
met de patiënt in heldere termen gecommuniceerd.

3. Integrale benadering van epilepsie
In de behandeling wordt gestreefd naar een optimale integrale gezondheidstoestand. Dit
betekent dat er naast de somatische aspecten ook structureel aandacht is voor psychologische en sociaal-maatschappelijke effecten van (de behandeling) epilepsie.
Toelichting
Een behandeling kan pas succesvol worden genoemd als central staan: de kwaliteit van
leven en het verminderen van belemmeringen in het dagelijks functioneren die voortkomen uit de aandoening en de behandeling. Voor veel mensen met epilepsie zijn het
niet alleen de epileptische aanvallen waardoor hun dagelijks en/of maatschappelijk
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functioneren wordt beperkt. Er komt veel meer bij kijken. Epilepsie kan een complexe
aandoening zijn voor de mensen zelf. Er zal vanuit de zorg dan ook verder moeten worden gekeken dan alleen de somatische stoornis. Dit vraagt een andere benadering. De
brede benadering vraagt een brede intake. Pas als alle relevante domeinen in kaart zijn
gebracht, kan er voldoende inzicht zijn in de integrale gezondheidstoestand en kan zorg
op maat worden geboden. Monitoring onder andere met gevalideerde meetinstrumenten is nodig om (aanvullende) behandeling en coaching vroegtijdig te kunnen starten, bij
te stellen of te stoppen. Dit geldt ook voor mensen met epilepsie die aanvalsvrij zijn.

4. Individueel Zorgplan Epilepsie
Er wordt gewerkt aan de hand van een individueel zorg- en behandelplan, waarin het
basisteam (en de patiënt) de volgende kernelementen vastleggen:
a inventarisatie op somatisch, psychologisch en sociaal vlak (intake, 0-meting en monitoring)
b doelen (professionele en persoonlijke);
c afspraken/stappenplan;
d wanneer welke informatie door wie wordt gegeven;
e verantwoordelijkheden, taakverdeling (wie doet wat: zorgverleners en patiënt) en
aanspreekpunt patiënt;
f evaluatiemomenten en eventueel bijstelling doelen en plannen.
Toelichting
Het Individueel Zorgplan Epilepsie is een hulpmiddel en instrument om de (somatische,
psychologische en sociale) zorg voor mensen met epilepsie zo veel mogelijk en vroegtijdig te laten aansluiten bij de behoefte van de patiënt, om zorg op maat te kunnen
bieden. Het werken met een zorgplan draagt bij aan een planmatige benadering van de
zorg, biedt continu inzicht in het zorgtraject en maakt trajectbewaking en overdraagbaarheid tussen zorgverleners onderling beter mogelijk. De integrale benadering vereist een
brede inventarisatie waarbij klachten, beperkingen en kwaliteit van leven op somatisch,
psychologisch en sociaal-maatschappelijk vlak in kaart worden gebracht. Voor de inventarisatie van informatie kunnen gevalideerde vragenlijsten gebruikt worden die door de
patiënt (en partner) of ouders zelf (online) thuis ingevuld worden.
Helder moet zijn wie welke actie(s) voor zijn/haar rekening neemt (behandelaar, epilepsieconsulent, derden en (ouder van) patiënt), wie eindverantwoordelijk is en wie voor de
patiënt aanspreekpunt is. De betreffende behandelaar is in ieder geval het aanspreekpunt voor de patiënt. Zorgverleners, in het bijzonder epilepsieconsulenten, zorgen voor
voldoende begeleiding van de patiënt (en naasten) vanaf de start. Begeleiding is gericht
op het zo veel mogelijk versterken van de patiënt en behoud of herwinnen van de eigen
regie (zelfmanagement).
Het gebruik van een zorgplan moet leiden tot betere zorguitkomsten, vermijdbare (ook
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psychosociale) gevolgen zoveel mogelijk voorkomen en mensen met epilepsie beter in
staat te stellen de epilepsie goed in te passen in het dagelijks leven.

5. Omgeving betrekken bij zorg
De rol van de omgeving (zoals de partner bij volwassenen en de ouders bij kinderen met
epilepsie) wordt erkend bij de behandeling van en zorg aan de persoon met epilepsie.
Deze rol wordt vastgelegd in het Individueel Zorgplan Epilepsie.
Toelichting
De rol van de partner (en mantelzorger) wordt erkend bij de behandeling van en de zorg
aan de persoon met epilepsie. Er is oog voor de draagkracht van de (mantel)zorger. Zowel
bij de intake als tijdens de behandeling kan de partner, als ‘beschouwer’ naast de patiënt,
waardevolle informatie geven over de specifieke epilepsie(aanvallen), over de impact op
het dagelijks leven en over de effecten van de zorg op de epilepsie en de kwaliteit van
leven. Vanwege de vaak onvermijdbare rol als partner-verzorger dient de coaching zich
ook op deze naaste(n) te richten.

6. Continuïteit van medicatiebeleid
Continuïteit van het ingezette medicatiebeleid is van belang voor patiënten omdat:
•  verandering kan leiden tot andere effectiviteit van de medicatie;
•  verandering kan leiden tot verwarring.
Toelichting
Het getuigt van goede kwaliteit van zorg wanneer de behandeling bij succes zoveel
mogelijk continuïteit kent. Wisselingen in de medicatie (substitutie) om andere dan medische redenen, wordt daarom afgeraden. Het is niet te voorspellen bij welke mensen met
epilepsie een eventuele substitutie negatieve gevolgen heeft en bij welke niet. Hierom
en vanwege de zeer dramatische gevolgen van het weer opnieuw krijgen of de toename
van aanvallen of vanwege een mogelijke wisseling in het patroon van aanvallen is het
voldoen aan deze kwaliteitseis zo belangrijk. Het getuigt ook van goede kwaliteit van
zorg indien de ervaren (medicijn)klachten van de mens met epilepsie een centrale plek
innemen in de behandeling en periodiek, op vaste momenten, onderwerp van gesprek
zijn. De resultaten en conclusies worden vastgelegd in het Individueel Zorgplan Epilepsie.

7. Toegevoegde waarde Epilepsie Vereniging Nederland
Het behandelteam wijst op het bestaan en de toegevoegde waarde van de patiëntenorganisatie, met name op het gebied van het geven van betrouwbare informatie, het
organiseren van lotgenotencontact, het uitwisselen van ervaringskennis en het uitvoeren
van de belangenbehartigingstaak.
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Toelichting
Uit het onderzoek onder mensen met epilepsie blijkt dat ze het heel belangrijk vinden
om in contact te komen met lotgenoten voor herkenning en erkenning en het uitwisselen van tips. De mens met epilepsie wordt door het behandelteam gewezen op het
bestaan van patiëntenorganisaties en wat deze voor de patiënt kunnen betekenen op
het gebied van onder andere informatie, advies, het uitwisselen van ervaringskennis en
als belangenbehartiger. Het is aan te bevelen dat behandelaars en patiëntenorganisaties
samenwerken op het gebied van voorlichting en belangenbehartiging.

Tot slot

1
2
3
4
5
6
7
8

Uit het onderzoek onder patiënten en het vervolgtraject om te komen tot kwaliteitscriteria
vanuit patiëntenperspectief zijn acht adviezen voor de follow up naar voren gekomen.
Deze zijn:
Deskundigheidsbevordering
Instellen volumeregeling
Ontwikkelen gevalideerde instrumenten
Organisatie van informatieverwerking
Apotheker opnemen in netwerk van zorgverleners
Allochtonen en ouderen
Keuze-ondersteunende informatie
Deskundigheid en affiniteit verder operationaliseren
De integrale tekst van de zeven kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief inclusief de
acht aanbevelingen zijn te lezen op www.epilepsievereniging.nl.
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Figuur 2 Netwerkzorg epilepsie

Nawoord
Met het vaststellen van kwaliteitscriteria wil de EVN een volgende stap zetten om samen
met de professionals te komen tot ‘de beste zorg voor mensen met epilepsie’. Dat vereist
verandering van het huidige traject van zorg, medewerking van de medisch en nietmedische professionals, die betrokken zijn bij de behandeling en een andere attitude van
zowel professional als patiënt. Dat impliceert tevens dat er vroegtijdig door algemene en
gespecialiseerde epilepsiezorg zorg verleend wordt, die elkaar aanvult. Dat houdt in dat
algemene en gespecialiseerde zorg elkaar vinden: van ‘eilandzorg’ naar ‘netwerkzorg’ .
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