14. Klinische epileptologie
Locatie SEIN Heemstede
Afdeling Kliniek en polikliniek
Opleider Dr. R.D. Thijs
Supervisor(s) Dr. R.D. Thijs
Duur 3-6 mnd
Voorwaardelijk Profiel Algemene Neurologie of Profiel Kinderneurologie

Context SEIN heeft op de locatie in Heemstede een polikliniek en een kliniek met in totaal 36
bedden. De bedden zijn verdeeld over 5 afdelingen: klinische neurofysiologie (Epilepsie
Monitoring Unit, oftewel EMU), het slaap-waak centrum en observatie afdelingen voor
volwassenen, kinderen en verstandelijk gehandicapten. Op de EMU-afdeling vinden alle
langdurige video-EEG-registraties plaats (24-uursregistraties, meerdaagse registraties in
het kader van aanvalsdiagnostiek of epilepsiechirurgie). Er zijn 8 bedden. Jaarlijks worden
er op alle afdelingen ruim 800 patiënten opgenomen; waarvan ca. 500 opnames voor de
KNF.
Op de poliklinieken van SEIN (incl. de buitenpoliklinieken in Amsterdam, Den Haag,
Rotterdam en Utrecht) worden jaarlijks ruim 8000 patiënten gezien, ~1500 hiervan zijn
nieuwe verwijzingen en 6500 herhaalcontacten; de herhaalfactor is 2,6.
Voor aios met de subspecialisatie Kinderneurologie kan een stage op de kinderafdeling/
polikliniek aangeboden worden.
Wat ga je leren? Na deze verdiepingsstage ben je in staat om epileptische aanvallen te herkennen en
hypothese te vormen over de ‘onset zone’ van de aanvallen. Je kunt de aanvallen
classificeren volgens de huidige ILAE terminologie. Je weet ook welke kenmerken pleiten
voor psychogene niet-epileptische aanvallen en syncope en welke work-up hiervoor nodig
is. Je bent vertrouwd met de (nieuwe) anti-epileptica en kan samen met de patiënt de
afweging maken wat het beste alternatief in zijn of haar situatie. Je leert om je
bevindingen van de verrichte diagnostiek op een adequate wijze over te dragen aan
klinische collega’s. Dit alles speelt zich af in een multidisciplinair team, waarin jij een
leidende en verbindende rol speelt.
Hoe ga je leren? Je neemt dagelijks nieuwe patiënten op op de klinische afdelingen of ziet nieuwe
patiënten op het poliklinisch spreekuur. Voor elke setting heb je een vaste supervisor. Je
presenteert jouw patiënten bij de ochtend/middag overdracht en het multidsciplinaire
overleg. Wekelijks is er een journal club, referaat en een klinische bespreking waar de aios
ook een actieve rol heeft. Tijdens de stage geef je één keer een CAT presentatie en
bespreek je één keer een artikel op de journal club.
Thema’s 4. epilepsie en kortdurende wegrakingen
KBA’s 4. Uitvoeren van een poliklinisch spreekuur met complexe problematiek
KPB’s, CAT’s en overige Gerelateerd aan leerdoelen.
instrumenten Specifieke CanMEDS competenties: medisch handelen, communicatie, kennis en
wetenschap, samenwerking, medisch leiderschap

Feedback en Voor aanvang van de stage stel je met de opleider leerdoelen vast in een IOP en maak je
beoordeling met de opleider afspraken over de benodigde ondersteuning, feedback- en beoordelingsinstrumenten en de frequentie van het contact met opleider en/of supervisor. Vaste
beoordelingsmomenten bestaan uit de evaluatie van een opnamegesprek (videoopname), een presentatie bij de overdracht, een door jou geleid MDO, een artikel
bespreking en een CAT. Daarnaast is er een speciale kennistoets voor deze stage
ontwikkeld die halverwege wordt afgenomen. Er vindt elke 6 weken een
voortgangsgesprek plaats.
Aanmelden Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. R.D. Thijs: rthijs@sein.nl

