Een kader voor een zinvol gesprek
Een hulpmiddel om de controle van uw aanvallen met uw zorgteam te bespreken

Uw aanvalsprofiel
Deze vragen zullen uw arts helpen bepalen hoe het momenteel met u gaat en welke volgende stappen zinvol zouden
zijn voor u in uw behandelingsplan.

Aanvallen
1.) Hoeveel aanvallen/episodes hebt u?
Gewoonlijk 1 per maand

Gewoonlijk 1 per dag

Gewoonlijk 2 of 3 per maand

Gewoonlijk 2 of 3 per dag

Gewoonlijk 1 per week

4 of meer per dag

Gewoonlijk 2 of 3 per week

Noteer het antwoord

2.) Hoe zou u uw aanvallen/episodes beschrijven? (Kruis alles aan wat past.)
Ik heb duizelingen

Ik staar in het niets en kan anderen niet horen of kan
niet antwoorden

Ik voel me misselijk
Ik heb een rare smaak in mijn mond
Ik hoor een rinkelend geluid
Ik voel me alsof ik uit mijn lichaam treed
Ik voel tintelingen in mijn ledematen

Ik val plotseling
Ik verlies mijn bewustzijn
Mijn lichaam schudt
Noteer het antwoord

Behandeling
3.) Hebt u een hersenoperatie gehad?
Ja
Nee

5.) Hoeveel geneesmiddelen hebt u in het verleden
geprobeerd die niet werkten bij u?

4.) Hoeveel geneesmiddelen tegen aanvallen
neemt u momenteel?
1 tot 2

5 tot 6

3 tot 4

7 of meer

6.) Hebben uw geneesmiddelen tegen aanvallen problemen
veroorzaakt of geresulteerd in bijwerkingen?

1 tot 3

7 tot 9

Ja

4 tot 6

10 of meer

Nee

Levensstijl
7) Beïnvloeden uw aanvallen uw vermogen om een van de
volgende dingen te doen? (Kruis alles aan wat past.)
Een baan hebben of consistent aanwezig zijn
op het werk

8.) Als u minder aanvallen, kortere aanvallen, een
snellere hersteltijd na uw aanvallen zou hebben, of
de mogelijkheid om een aanval te stoppen zodra hij
begonnen is, hoe zou uw leven dan anders kunnen zijn?

Naar school of naar de universiteit gaan
Deelnemen aan sociale activiteiten
Relaties met familie of geliefden onderhouden
Kinderen hebben
Deelnemen aan sportieve activiteiten
Dagelijkse taken alleen uitvoeren (bv. winkelen,
de kinderen naar school brengen, tuinieren, enz.)
Een motorvoertuig veilig bedienen
Persoonlijke basishygiënetaken uitvoeren (bv. een
douche nemen, uw haar kappen, enz.)

Uit studies blijkt dat als uw eerste twee anti-epileptica niet tot aanvalsvrijheid leiden,
er een kans van 95% is dat geen enkel geneesmiddel of geen enkele combinatie van
geneesmiddelen dat zal doen.
Wanneer geneesmiddelen alleen niet volstaan om de aanvallen te beheersen, wordt dit medicatieresistente
epilepsie (D.R.E.) genoemd.
Deze vragen zullen u en uw arts helpen om uw interesse in nieuwe therapieën buiten medicatie duidelijk te maken:
1) Ik zou graag aanvullende behandelingsopties buiten meer medicatie willen overwegen.
Ja

Nee

2) Ik ben geïnteresseerd in meer informatie over DRE en mijn behandelingsopties, waaronder NVS Therapie.
Ja

Nee

3) Ik heb al contact opgenomen met een NVS Therapie specialist.
Ja

Nee

4) Ik zou u willen vragen om de bijgevoegde verwijzing (vnstherapy.com/hcp/piq) in te vullen en een NVS Therapie
specialist te vragen om contact met mij op te nemen.
Ja

Nee

Deze informatie wordt u verstrekt ter informatie en om u te helpen bij de communicatie met uw gezondheidszorgteam.
Dit document is niet bedoeld om als een diagnose te dienen of om een ander soort medisch advies te verlenen.

