SCHOLING OMGAAN MET PNEA (PSYCHOGENE NIET-EPILEPTISCHE AANVALLEN)
‘Heeft een cliënt een epileptische aanval,
of is het toch wat anders?’ Cliënten
kunnen aanvallen hebben die sterk op
epileptische aanvallen lijken, maar dat
niet zijn. Zogenaamde psychogene
niet-epileptische aanvallen: PNEA. Zulke
aanvallen laten dan geen elektrische
ontladingen in de hersenen zien. Ook is
er geen sprake van andere storingen in
het lichaam, zoals bij flauwvallen of bij
hartritmestoornissen. Toch kunnen de
aanvallen er precies zo uitzien als
epileptische aanvallen. Het is belangrijk
dat medewerkers in de verstandelijke

gehandicaptenzorg zich bewust zijn van
het feit dat PNEA bestaan en in welk
opzicht ze kunnen verschillen van
epileptische aanvallen.
In de scholing ‘Omgaan met PNEA’ leren we
deelnemers waaraan u PNEA (in sommige
gevallen) kunt herkennen en wat er belangrijk is in
de omgang met PNEA. Maar vooral ook creëren
we bewustzijn dat het soms heel moeilijk is om
onderscheid te maken tussen een epileptische
aanval en PNEA. We proberen deelnemers
vertrouwen te geven in hun handelen bij cliënten
met epilepsie en/of PNEA.

Interactieve scholing
De scholing ‘Omgaan met PNEA’ kent een
interactief karakter. Onze ervaren trainer deelt
informatie over epilepsie en PNEA, maar gaat
vooral ook het gesprek aan met de deelnemers.
Dit gebeurt aan de hand van videobeelden van
praktijksituaties. Hoe handelt u in deze gevallen?
Wat doet u als u twijfelt? Hoe biedt u vertrouwen
en veiligheid aan cliënten met PNEA?
Duur van de scholing: 2 uur
Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 16

Aan het einde van de scholing ‘Omgaan met
PNEA’ weten medewerkers:
Voorkennis over epilepsie:
Wat epilepsie is;
 Waarin ze een epileptische aanval kunnen
herkennen;
 Welke andere lichamelijke situaties er op
epileptische aanvallen lijken.


Over PNEA:
Wat PNEA is;
 Dat PNEA en epilepsie moeilijk te
onderscheiden zijn;
 Wat er belangrijk is in de omgang met PNEA.


Deze scholing wordt bij voorkeur als vervolg op
onze basiscursus gegeven. Beschikken medewerkers reeds over voldoende basiskennis? Dan
bespreken wij graag de mogelijkheden op maat.
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