
Snel zicht op uw kans voor 
epilepsiechirurgie 

Bij epilepsiechirurgie haalt de neurochirurg de 
epilepsiehaard - dat is de plek in de hersenen die 
epilepsieaanvallen veroorzaakt - weg. Zo’n hersen-
operatie is nog altijd niet eenvoudig. Maar specia-
listen van Kempenhaeghe kunnen de epilepsie-
haard steeds nauwkeuriger bepalen en de risico’s 
van een operatie verkleinen. 

Het weghalen van de epilepsiehaard vergroot uw 
kans op een aanvalsvrij leven. En dat betekent 
nieuwe mogelijkheden in zelfstandig wonen, in 
werk of in sociaal opzicht, bijvoorbeeld doordat 
autorijden weer mag.  

Wat houdt de EpilepsiechirurgieCheck in?
Voor de EpilepsiechirurgieCheck verblij� u één 
etmaal in het Academisch Centrum voor Epileptologie 
Kempenhaeghe in Heeze. Met onder meer speci�ek 
MRI-onderzoek en 24-uurs EEG-videoregistratie 
brengt een team van specialisten uw situatie in 
kaart.
 
Na vier weken komt u opnieuw naar Kempenhaeghe 
voor een uitslaggesprek. Dan verneemt u hoe de 
artsen epilepsiechirurgie als behandeloptie voor u 
inschatten. Als er een goede kans van slagen wordt 
voorzien, krijgt u ook informatie over het vervolg-
traject. 

U bent hierna tot niets verplicht. U kunt alle tijd 
die u nodig hee� nemen om te besluiten wat u gaat 
doen. Kempenhaeghe informeert ook uw eigen
neuroloog over de resultaten van de Epilepsie-
chirurgieCheck. Zo kunt u met uw eigen behandelaar 
een eventueel vervolg bespreken. 
  
Bent u geïnteresseerd?
Uw neuroloog of huisarts kan u verwijzen naar 
Kempenhaeghe. Als u dat prettig vindt, kunt u 
ook eerst contact opnemen met Academisch 
Centrum voor Epileptologie voor nadere uitleg. 
De EpilepsiechirurgieCheck valt onder de basis-
verzekering. Informeert u bij uw eigen zorg-
verzekeraar naar de voorwaarden.

Meer informatie?
Kijk op www.kempenhaeghe.nl/onderwerp/epilep-
siechirurgiecheck/

Hee� u vragen of wenst u meer informatie, neem 
dan contact op via het poliklinieksecretariaat 
T (040) 227 97 77 of via E episecr@kempenhaeghe.nl.

Hee� u epilepsie en helpen medicijnen bij u niet of onvoldoende? Hee� u dan al eens gedacht aan 
epilepsiechirurgie? 

De expertise en technieken op dit gebied zijn in de laatste jaren �ink verbeterd. Met de Epilepsie-
chirurgieCheck kan Kempenhaeghe in korte tijd inschatten of een operatie voor u haalbaar zou 
kunnen zijn.

Alle kennis. 
Alle aandacht.


