Interview prof. dr. Marian Majoie

‘Omgaan met cliënten
met epilepsie vraagt
souplesse en creativiteit’
Prof. dr. Marian Majoie is neuroloog bij Kempenhaeghe.
Ze is sinds de oprichting van Leerhuis Epilepsie betrokken
en lid van de stuurgroep van Leerhuis Epilepsie.

“

“Epilepsie heeft invloed op alle aspecten van het leven van mensen met epilepsie: op handelen, denken, doen,
dagelijkse activiteiten, mobiliteit, mogelijkheden tot communicatie”, vertelt prof. dr. Marian Majoie. “Daarom is het zo
ontzettend belangrijk dat zorgprofessionals die werken met cliënten met epilepsie meer kennis opdoen over epilepsie.
Zodat ze weten wat de impact is op het dagelijks leven van cliënten.”
Mag mijn cliënt met epilepsie met gevaarlijke machines omgaan? Kan hij alleen op pad? Moet mijn cliënt een helm dragen? Kan hij
mee naar uitjes? Marian Majoie: “De vragen van zorgprofessionals binnen de VG-zorg zijn vaak heel basaal. We merken dat er gebrek
is aan kennis over het herkennen van een epileptische aanval, over noodmedicatie en over het inschatten of een aanval levensbedreigend is of niet. Ik begrijp ook goed dat je niet van alles op de hoogte kunt zijn. Cliënten in de verstandelijk gehandicaptenzorg hebben
vaak niet alleen een verstandelijke beperking, maar geregeld ook lichamelijke beperkingen en ongemakken, bijkomende ziekten,
moeite met communicatie en/of epilepsie. Je kunt niet van alles kennis hebben. Maar daarnaast is het wel zo dat kennis je zekerder
maakt in je handelen. En dat gun ik iedere zorgprofessional!”
Op maat
De scholing van Leerhuis Epilepsie wordt zo veel mogelijk op maat aangeboden. De zorg aan cliënten gaat 24 uur per dag door, dus
het is belangrijk om scholing zo efficiënt mogelijk in te richten. “We gaan uit van de kennis die al bij de deelnemers aanwezig is”, vertelt
Marian Majoie. We peilen altijd vooraf of aan het begin van de training wat de belangrijkste vragen zijn. Waar lopen deelnemers in hun
dagelijks werk tegenaan? Onze trainers geven hier antwoord op, maar vertalen het ook meteen door naar de praktijk. Door met elkaar
te praten over herkenbare praktijksituaties, door te oefenen en door het bestuderen van videomateriaal. Door deze concrete werkvormen blijft informatie veel beter hangen. We zien dat deelnemers zich na de training al een stuk zekerder voelen over hoe te handelen
bij een epileptische aanval.”
Voorwaarden
Volgens Marian Majoie is er een aantal voorwaarden waar Leerhuis Epilepsie aan moet voldoen. “We willen kennis delen die kwalitatief
goed is en die uniform is bij zowel SEIN als Kempenhaeghe. Daarnaast willen we altijd zo goed mogelijk aansluiten bij het kennisniveau
van de ontvanger. Vandaar ook dat scholing per VG-instelling op maat wordt aangeboden. Een derde voorwaarde is dat vragen die
leven bij de deelnemers beantwoord worden. Zodat zij zich kunnen richten op het handelen en niet op eventuele vragen in hun hoofd.”
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Goed luisteren
“Ik ben blij dat de kennis die binnen de expertisecentra Kempenhaeghe en SEIN aanwezig is nu ook voor anderen makkelijk beschikbaar is. Gecoördineerd, gestructureerd en efficiënt. Door Leerhuis Epilepsie delen we onze kennis niet alleen binnen academische
centra, maar ook met professionals die heel dichtbij de cliënt staan. Onze trainers werken zelf ook bijna dagelijks met cliënten. Ze
weten daarom heel goed waar ze het over hebben.” Wat maakt volgens Marian Majoie een goede trainer? “Iemand die niet alleen
informatie zendt, maar tegelijk ook heel goed luistert. Sluit mijn informatie aan bij degene tegen wie ik praat? Kan hij/zij dit echt en
oprecht gebruiken in de praktijk? Sluit de informatie aan bij het probleem waar iemand mee te maken heeft? Onze trainers nodigen
deelnemers steeds uit om eigen praktijksituaties te schetsen en om vervolgens te groeien in de manier waarop je op dat moment
handelt. Omgaan met cliënten met epilepsie vraagt souplesse en creativiteit van zorgprofessionals. Met onze scholing tillen we dit naar
een hoger niveau.”
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