
Inleiding in de epilepsiebestrijding

door Henk Smits

Hoe het begon

De geschiedenis van de moderne epilepsiebestrijding in Neder-
land, met centra die zich uitsluitend op de zorg voor mensen met
epilepsie richten, gaat terug tot 1882, toen in Haarlem de Christe-
lijke Vereniging voor de Verpleging van Lijders aan Vallende
Ziekte werd opgericht. Initiatiefneemster was freule Teding van
Berkhout, die enige tijd daarvoor een Diaconessenhuis voor de
verpleging van zieken had gesticht. In die jaren was het de ge-
woonte mensen met epilepsie die verpleging behoefden op te ne-
men in de psychiatrische inrichtingen. Een poging om twee meis-
jes met epilepsie voor opname in het Diaconessenhuis aan te mel-
den, stuitte dan ook op verzet. Freule Teding van Berkhout was
zeer met het lot van deze meisjes begaan en toen zij via Ds.
Heldring hoorde van een inrichting speciaal voor mensen met epi-
lepsie in Bielefeld in Duitsland, heeft zij per karos deze twee meis-
jes naar die inrichting gebracht. Men kan zich voorstellen wat een
reis dat geweest moet zijn in die tijd, toen er nauwelijks nog ge-
neesmiddelen bestonden om de aanvallen te bestrijden. Na haar
terugkeer besloot de freule dat in Nederland hulp geboden moest
worden aan mensen met epilepsie. Aanvankelijk stelde zij een
voor dat doel gebouwd huisje in haar eigen diepe stadstuin ter be-
schikking. Zij verzamelde gelijkgestemde vrienden uit het Rèveil,
met wie zij eerder genoemde Christelijke Vereniging voor de Ver-
pleging van Lijders aan Vallende Ziekte oprichtte (Smits, 1970).
Twintig jaar later werd in Amsterdam de Nederlandsche Ver-
eeniging tegen Vallende Ziekte opgericht, die een ziekenhuis ves-
tigde in de Alexander van der Leeuw Kliniek. Hier ziet men al de
evolutie die geleidelijk plaatsvond van verzorging naar behande-
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ling. Dr. Muskens, de geneesheer-directeur van de Alexander van
der Leeuw Kliniek, hield zich niet alleen met de behandeling be-
zig, maar deed ook speurwerk naar de oorzaken van epilepsie en
richtte in 1909 tezamen met Prof. Donath, Dr. Marie en Prof.
Tamburini de Internationale Liga tegen Epilepsie op. Dit gebeur-
de tijdens het Wereldneurologiecongres in Boedapest. De bedoe-
ling van deze Liga was om elke vier jaar ter gelegenheid van het
Wereldneurologiecongres een aparte bijeenkomst te organiseren,
het congres van de Internationale Liga, tijdens hetwelk informatie
over epilepsie zou kunnen worden uitgewisseld.
De Liga zou voorts de verantwoordelijkheid op zich nemen voor
het wetenschappelijk tijdschrift Epilepsia.
Tenslotte zou de Liga al het mogelijke doen om in de aangesloten
landen en in landen waar alsnog dochterverenigingen zouden wor-
den opgericht te komen tot grotere belangstelling voor het epilep-
sievraagstuk en tot nader onderzoek (Meinardi, 1978).

Nationale organisatie

In Nederland was het de Federatie voor Epilepsiebestrijding die,
opgericht in 1910, als dochtervereniging van de Internationale
Liga optrad. Die Federatie is in 1978 als volgt gereorganiseerd:
1 — de Federatie voor Epilepsiebestrijding (geherstructureerd),
bundelt alle organisaties werkzaam op dit terrein (voorzitter Dr.
H. Meinardi, algemeen directeur Instituut voor Epilepsiebestrij-
ding 'Meer enBosch' — 'De Cruquiushoeve' te Heemstede);
2 — het Nationaal Epilepsie Fonds (nieuw) werft en besteedt de
geldmiddelen, nodig voor de bestrijding van epilepsie (voorzitter
Prof. Dr. S. H. W. Grapperhaus te Wassenaar, oud staatssecreta-
ris van Economische Zaken);
3 — de Nederlandse Liga tegen Epilepsie (nieuw) is de Neder-
landse afdeling van de International League against Epilepsy; zij
bundelt alle professionele werkers op het gebied van de epilepsie-
bestrijding (voorzitter Dr. H. Meinardi);
4 — de Vereniging voor Epilepsiebestrijding (nieuw) bundelt allen
die zelf epilepsie hebben of hiermee in hun persoonlijke omstan-
digheden direct te maken hebben; deze leken'-vereniging is be-
doeld als belangenbehartigings-organisatie (voorzitter P. Nijhoff
Asser te Amsterdam).
De Nederlandse Liga zet het werk voort, dat al jaren op profes-
sioneel gebied door de Federatie is verricht: de uitgave van vele
publikaties, organiseren van landelijke studiedagen, werkgroepen
en commissies voor verschillende disciplines.
De Vereniging voor Epilepsiebestrijding richt zich vooral op het
leggen van contacten tussen diegenen die epilepsie hebben of er
nauw bij betrokken zijn. Zij wil ook zorgen voor meer coordinatie
tussen patiënten- en oudergroepen, om er zo toe bij te dragen dat
veel wat nog onrechtvaardig en onjuist is verdwijnt. Bovendien
wil zij het Nationaal Epilepsie Fonds door middel van fondswer-
vingsacties steunen.

4



Inleiding in de epilepsiebestrijding

In ons land zijn vier verenigingen en stichtingen die epilepsiecentra
exploiteren:
— de Stichting Instituut voor Epilepsiebestrijding 'Meer en Bosch'

'De Cruquiushoeve', die op haar beurt rechtstreeks is afgeleid
van de eerder genoemde Christelijke Vereniging voor de Verple-
ging van Lijders aan Vallende Ziekte;
— de Stichting Kempenhaeghe, die voortbouwt op het werk van
de Broeders van de Heilige Jozef, welke congregatie in Huize Pro-
videntia bij Heeze mannen die aan epilepsie leden verpleegde; de
Stichting heeft nu twee grote centra in Heeze en Sterksel;
—de Nederlandsche Vereeniging tegen Vallende Ziekte, afde-
ling Amsterdam met haar Alexander van der Leeuw Kliniek;
—de Stichting 'De Klokkenberg', die voor een deel haar activi-
teiten ook op de bestrijding van epilepsie richt; het epilepsie-cen-
trum heet de Dr. Hans Berger Kliniek; het grote complex 'De
Klokkenberg' is zoals bekend gevestigd te Breda;
—een aparte plaats neemt Bureau Epilepsia in; het is een in Rot-
terdam gevestigd bureau voor maatschappelijk werk, gespeciali-
seerd in epilepsie, en gaat uit van de Nederlandsche Vereeniging
tegen Vallende Ziekte, afdeling Rotterdam.
Verder kennen we nog een dertiental poliklinieken voor epilepsie,
een aantal dat nog wordt uitgebreid.

Internationale organisatie

In 1961 werd op een congres van de Internationale Liga gepro-
testeerd tegen de geringe belangstelling die tijdens de Ligacon-
gressen aan de dag werd gelegd voor de maatschappelijke proble-
men van de mensen met epilepsie. Dit leidde in 1965 tot de op-
richting van het International Bureau for Epilepsy. Deze organisa-
tie stelde zich tot doel vooral aandacht te besteden aan de maat-
schappelijke problemen van mensen met epilepsie, daartoe een
bureau op te richten waar informatie kon worden verkregen over
diverse aspecten, zoals wettelijke regelingen ten aanzien van het
verlenen van rijbewijzen of ten aanzien van immigratie, huwelijk
enz., en verder informatie te verzamelen over beschikbare ver-
zekeringen en andere facetten van het maatschappelijk verkeer.
Sinds zijn oprichting heeft het International Bureau ook een
Newsletter uitgegeven, waardoor contact wordt onderhouden tus-
sen de aangesloten verenigingen, inrichtingen en personen uit de
diverse landen ter wereld. Bovendien had het Bureau de taak op
zich genomen voorlichting omtrent epilepsie te bevorderen en in
dat kader werd in 1967 begonnen met het organiseren van interna-
tionale symposia in de drie jaar tussen de Ligacongressen.
Met de verdere evolutie naar interdisciplinaire samenwerking in
de gezondheidszorg is het langzamerhand zo ver dat in feite de bei-
de organisaties gelijksoortig werk verrichten en ook veel personen
in beide organisaties actief zijn. Daarom is besloten tot fusie van
beide organisaties. Recent zijn de International League against
Epilepsy (1909) ILAE en het International Bureau for Epilepsy
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(1961) IBE in federatief verband ondergebracht in Epilepsy In-
ternational (1975) EI, waarvan bureau en staf in Genève zetelen.
De genoemde Newsletter is thans als El News het orgaan van
Epilepsy International. In dit verband zij opgemerkt dat de We-
reld Gezondheidsorganisatie (WGO) in haar sectie Nental
Health' een speciale afdeling Epilepsiebestrijding heeft onderge-
bracht.
Wat de Liga en het Bureau op het internationale vlak trachten te
bereiken, streeft de Federatie voor Epilepsiebestrijding binnen on-
ze landsgrenzen na: bevordering van wetenschappelijk onderzoek,
verzamelen van informatie over epilepsie en het verspreiden van
informatie, behartigen van de belangen van mensen met epilep-
sie bij al die instanties waarmee de mensen met epilepsie in aan-
raking komen in verband met deze ziekte en waar een gezamen-
lijke actie van belang kan zijn.
Een aparte plaats in het nationale beeld neemt het Fonds voor
Epilepsiebestrijding 'De macht van het kleine' in. Gegrondvest in
1893 als steunorganisatie van de Christelijke Vereniging voor de
Verpleging van Lijders aan Epilepsie vervult dit Fonds als zelf-
standige stichting (sedert 1977) een steeds belangrijker rol in de
financiering van de landelijke epilepsiezorg, met name op het ter-
rein van onderzoek en voorlichting.

Het Instituut voor Epilepsiebestrijding (I.v.E.) en het 'polsoc'
netwerk

Het IvE is in twee delen te splitsen: het intramurale en het extra-
murale deel. Over de intramurale situatie en hoe daar wordt ge-
werkt wordt veel geschreven in dit nummer, over de extramurale
iets minder. Daarom hieronder het `polsoc netwerk' geprojec-
teerd op de kaart van Nederland. Dit polsoc netwerk is een geza-
menlijke onderneming van de centra hierboven genoemd. Zowel
de adressen van de polsoc's als de adressen van de regionale 'voor-
lichters' zijn genoemd.

Vorm en inhoud van de epilepsiebestrijding

Epilepsie hebben betekent op een bepaalde wijze patiënt, c.q.
cliënt zijn. Om de noden te lenigen en (voortdurend) hulp te bieden
is voor deze 'doelgroep', c.q. cliëntensysteem of categorie een
hulpbiedende organisatie nodig. De noodzaak van zo'n organisa-
tie, zowel in de gezondheidszorg als in de welzijnssector is aange-
toond. Het Instituut voor Epilepsiebestrijding bestaat in 1982 100
jaar. Deze categorale zorg steunt ten dele op de algemene en so-
matische gezondheidszorg en welzijnsvoorziening, ten dele op de
structuren en circuits in de (ambulante) geestelijke gezondheids-
zorg en gespecialiseerde welzijnsvoorzieningen. In feite eist de
zorg door haar eigen karakter een eigen plaats op. 'Continue
epilepsiezorg' is moeilijk in de bestaande categorieën onder te
brengen. Ze lijkt (psychiatrisch) vlees noch (somatisch) vis, maar
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verenigt beide. De zorg draagt beide aspecten in zich, met daar-
naast het sociale aspect waarin het beroepsmatige (occupationeel)
ook is begrepen (Bakker, 1978a). Van de medische optiek uit ge-
zien is de zorg niet geheel onder te brengen in de hoek van de A-
sfeer (analoog aan het A-diploma verpleegkundigen), noch in de
B-sfeer (analoog aan B- en Z-diploma), of nog anders gezien:
niet geheel in het gebied van de R.I.(A.)G.G., noch geheel on-
der het beslag van het systeem `Fluitenpoliklinieicen' (zic Interim

rapport Commissie van Londen (1978) en LSV rapport (1976).
Door de geringe spreiding van de intramurale epilepsiecentra moet
die epilepsiezorg dikwijls de regionale grenzen overschrijden. Ex-
tramurale epilepsiezorg kan samen met de overige functionarissen
in de le en 2e lijn van de gezondheidszorg zich beter aan de regio-
nale grenzen houden.
Van welzijnsoptiek uit gezien is het sociale aspect van de zorg
niet alleen maatschappelijke dienstverlening, maar bestaat ook
een 'ombudsfunctie' naast een adviesfunctie en bovenal een be-
paalde continuïteitsbewaking.
De gezondheidszorg is een sector van de welzijnszorg. Het conti-
nue zorg en hulp bieden aan mensen met epilepsie eist een samen-
hangend systeem. Een systeem waarmee, bij wijze van spreken,
het 'epilepsie-abonnement op de (gezondheids)zorg' benut kan
worden. Een der zwaartepunten is de organisatie van zo'n epilep-
siebestrijding. In het algemeen kan men zeggen dat die organisatie
een omvattende en samenhangend hulpaanbod moet bevorderen,
waarbij de voorkeur zal moeten uitgaan naar een rationele sa-
menhang tussen de functies, taken en activiteiten die binnen deze
zorg kunnen worden onderscheiden.
Integrale epilepsiebestrijding kent een drietal dimensies, de Me-
dische, de Sociale en Occupationele (Bakker, Smits, 1979), en/deze
`comprehensive care' kent drie actiegebieden:
1 — streven naar volledige `aanvalsvrijheid' (m.a.w. zonder toe-
vallen in de psychiatrie en daarbuiten);
2 — het voorkómen, c.q. verminderen, van ongeschiktheid ten
aanzien van eigen functioneren en ten aanzien van de sociale en
occupationele contacten in de maatschappij;
3 — het verminderen van 'anxiety' (in de opvatting van Sullivan);
die 'anxiety' wordt onder andere onderhouden door de dreiging
van aanvallen bij epilepsie, al is men er jaren lang vrij van.
De actiegebieden 2 en 3 hebben met revalidatie en resocialisatie
te maken. Met name het doen verminderen van retardatiever-
schijnselen zijn bij die streefdoelen van groot belang. De werkings-
sfeer van actiegebied 3 vervult bij het bereiken daarvan een be-
langrijke rol.
Stoornissen in de ontwikkeling en individuatie bij jeugdige perso-
nen met epilepsie veroorzaken retardatie. Die moet worden inge-
haald. Moeten die 'inhaalactiviteiten' orthagogisch-sociothera-
peutisch of psychotherapeutisch gestuurd worden? Ik houd het
vooral op het eerste! Immers de psychoanalytische aanpak be-
oogt vooral structurele verandering binnen de persoonlijkheid.

7



Andere kaders, met name dat van Sullivan, beogen veel meer een
trainingsmethode te zijn die in een educatief c.q. reëducatief ge-
oriënteerde sociotherapeutische gemeenschap tot hun recht ko-
men. Psychotherapie op individuele basis binnen een gemeenschap
mislukt vaak of verloopt veel trager dan verwacht, omdat de indi-
viduele ontwikkeling afgeremd wordt door hospitaliserende krach-
ten zowel in de patiëntengemeenschap als door bij voorbeeld de
infantiliserende houding van personeel. Het interfererend samen-
gaan van beide systemen vereist grondig overleg en voortdurende
evaluatie. Dit komen tot samengaan is één van de belangrijkste
huidige actiegebieden in het IvE.

Dit extra nummer wil niet meer zijn dan een greep uit datgene wat
gaande is. Niet of vaag voor het voetlicht komt het activiteitenveld
van de andere centra en in het geheel niet dat wat de kinderartsen,
neurologen, zenuwartsen en huisartsen en anderen doen op het
terrein van de epilepsiebestrijding. Het is, alvorens de stoet van
auteurs aan u voor te stellen, goed op deze plaats te zeggen dat
wij ernaar streven duidelijk te maken hoe die wisselwerking (Bak-
ker, 1978b) tussen die andere functionarissen en dit onderdeel
van de epilepsiebestrijding in feite in elkaar zit. Zonder hen gaat
het niet, met hen des te beter.

De inhoud

De stoet wordt geopend door Van Heycop ten Ham, die het be-
langrijkste therapie-arsenaal (van Heycop ten Ham, 1974) in de
epilepsiebestrijding toelicht, namelijk de farmacotherapie. Hij
maakt, evenals Sonnen (1979) duidelijk dat spectaculaire vernieu-
wingen niet zijn te verwachten, maar hij benadrukt wel de moge-
lijkheid van verminderen van de medicijngift na jaren zonder
aanvallen.
Baart geeft bondig weer hoe een psychotherapeutische aanpak
gebaseerd op een psychoanalytisch referentiekader bij patiënten
met epilepsie soms nodig en ook goed mogelijk is.
Mulder laat iets zien van de moeilijke differentieel-diagnostische
praktijk, vooral in relatie tot psychotherapie. Hij toont hoe com-
plex de diagnostiek is en hoe geïndiceerd men tenslotte weer in
het psychoterapeutische behandelingskanaal terecht kan komen.
Nettinga belicht een andere wijze van therapeutisch benaderen,
namelijk het lospellen' uit , de ziekterol, het bewust maken van en
het afleren van afhankelijkheidspatronen of, anders gezegd, het
afleren om ziekte of ziekelijke verschijnselen als communicatie-
middel te gebruiken. De vraag rijst in hoeverre educatief of reëdu-
catief handelen (orthagogisch) naast psychotherapie in de behan-
deling van patiënten met epilepsie een rol moet spelen.
De Boer geeft het belang aan van arbeid en werk als benaderings-
wijze, met name in de sociale en occupationele dimensie. Niet al-
leen de klinische situatie (medische dimensie) is bij epilepsiebe-
strijding van belang, ook de beïnvloeding in de andere sferen maakt
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een onmisbaar onderdeel uit van de behandeling en revalidatie.
Het Instituut voor Epilepsiebestrijding heeft sinds 1973 ruim een
40-tal assistent-psychiaters de mogelijkheid geboden hun neuro-
logie-stage in het kader van hun opleiding tot specialist te volgen.
Hun bijdrage in de ontwikkeling van het IvE is onmiskenbaar.
Twee van hen schrijven over hun ervaringen.
Hulscher-Weenink geeft een opsomming van de problemen bij de
kinderafdeling. Zij benadrukt de noodzaak van vroege diagno-
stiek, vooral om retardatie in de ontwikkeling te voorkomen. De
eerder genoemde wisselwerking tussen IvE en assistenten wordt
door
Hengeveld duidelijk gemaakt. Dat de epilepsiebestrijding een 'ver-
bindend element' is tussen bij voorbeeld neurologie en psychiatrie,
maar ook tussen le en 2e lijn is ongetwijfeld waar. Verder is het
buiten kijf dat een psychiater veel kan opsteken van zo'n 'soma-
tisch jaar' in een dergelijk Instituut.
Kense laat aan de hand van cijfers en criteria zien hoe men van
`buiten naar binnen' komt. Het is jammer dat niet alle catego-
rieën epilepsiepatiënten opgenomen kunnen worden. Het voor-
deel van het bestaan van een aantal instituten spreekt hier vooral
aan. Met name in de Dr. Hans Berger Kliniek te Breda is men
wat meer gericht op de ernstiger psychiatrische zijnstoestanden.
Tot nu toe is het accent gevallen op de intramurale situatie. Over
de extramurale situatie schrijft (zie ook het afgebeelde `polsoc-net-
werk' en adressen).
Posthuma. Zijn pleidooi voor een 'vlottend' patiënten- en cliënten-
bestand ten voordele van de consument, maar ook ten voordele
van alle functionarissen in dit veld en tenslotte ten voordele van de
financiële middelen, geeft sterke argumenten om bouw en wer-
kingswijze van dit netwerk te verduidelijken. Tenslotte roept
Meinardi op tot verkenning van terra incognita in de epilepsie-
bestrijding. Niet alleen de klinische behandelings- en onderzoeks-
situatie is van belang, ook extramurale begeleiding en continuï-
teit van de `epilepsiezorg' eisen veel energie en inspanning. `Epi-
leptologisch' onderzoek en eventueel daaruit voortvloeiende con-
sultatie is een belangrijk actiegebied buiten de muren.
Ik wens u een aangename 'herhalingsoefening' of wellicht her-
nieuwde kennismaking met een deel van de epilepsiebestrijding in
Nederland.
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k.dressen
'o/iklinieken en sociale adviesbureaus

lnisterdam:
'olikliniek, uitgaande van het Instituut voor
pilepsiebestrijding (Heemstede), Overtoom
63-365, 1054 JN Amsterdam.
nlichtingen: 020-186016 en 023-339060 toestel
259.
1msterdam:
'olikliniek, uitgaande van de Alexander van der
.,eeuw Kliniek, Overtoom 363-365, 1054 JN
rnsterdarn.

nlichtingen: 020-186011.
speldoorn:
'Lmmalaan 16, 7316 PB Apeldoorn.
nlichtingen: 055-218550.
krnhem:
)r. J. Rutgershuis, Apeldoornseweg 52-54,
i814 BM Arnhem.
nlichtingen: 08382-602.
Ireda:
)r. Hans Berger Kliniek, Galderseweg 81,
F836 AF Breda.
nlichtingen: 076-659310.
)ordrecht:
gebouw G.G. en G.D., Dubbeldamseweg 52,
1311 LL Dordrecht.
nlichtingen: Dr. Hans Berger Kliniek, 076-
i59310 (Breda).

Voorlichting epilepsie

kanvragen voor lezingen, dia- en filmavonden
tc. richte men tot de ressortleiders van het
7onds voor Epilepsiebestrijding „De Macht van
iet Kleine".
;roningen, Friesland en Drente: G. Postma, De
Schans 10 in Zoutkamp, tel. (05936) 1596.
)verijssel en Gelderland: A. Hultink, Aquama-
ijnstraat 5, Apeldoorn Tel. (055) 254900.
qoord-Holland, Utrecht, Limburg en Zuid-Hol-
and (ten noorden van de autosnelweg Den
-laag—Utrecht): P. W. Poot, Koninginneweg 65,

Enschede:
Stichting Kruiswerk, M. H Tromplaan 8a,
7511 JK Enschede.
Inlichtingen: 04907-1022 (Heeze).
's-Gravenhage:
Mauritskade 49, 2514 HG 's-Gravenhage.
Inlichtingen: 079-315170.
Heemstede:
Instituut voor Epilepsiebestrijding, Achterweg
5, 2103 SW Heemstede.
Inlichtingen: 023-339060.
Heeze (bij Eindhoven):
Stichting Kempenhaeghe, Sterkselseweg 65,
5591 VI Heeze.
Inlichtingen: 04907-1022.
Leeuwarden:
Ruiterskwartier 93, 8911 BR Leeuwarden.
Inlichtingen: 05100-28981.
Rotterdam:
Polikliniek voor Epilepsie en Bureau Epilepsia,
Bureau voor psycho-sociale hulpverlening aan
mensen met epilepsie, beide gevestigd:
Westersingel 115, 3015 ID Rotterdam.
Inlichtingen: 010-360573.
Utrecht:
Vrouwjuttenhof 10, 3512 PS Utrecht.
Inlichtingen: 03477-469.

Bodegraven. Tel. (01726) 13920.
Zuid-Holland (ten zuiden van de autosnelweg
Den Haag—Utrecht), Zeeland en Noord-Bra-
bant: K. van Oosterom, Wiardi Beckmanstraat
18, Oud-Beijerland. Tel. (01860) 4428.
Schriftelijke informatie kan men aanvragen bij:
het Instituut voor Epilepsiebestrijding, afdeling
Voorlichting, Achterweg 5 te Heemstede. Tel.
(023) 339060, toestel 2031 en 2113.
Nederlandse Liga tegen Epilepsie, Brigitten-
straat 22 te Utrecht. Tel. (030) 318316.
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