
? Kan ik nog wel werken of sporten? Mag ik straks weer 
autorijden? Mijn hypotheek: moet ik me zorgen maken? De 
aanvallen die je hebt heeft gehad, beïnvloeden je dagelijks 
leven. Voor welke veranderingen kom je te staan? Waar 
kun je terecht voor advies en hulp? Wat kun je zelf doen? 
We zetten enkele zaken op een rijtje.

Kan ik ooit de weg weer op?
Kan ik ooit de weg weer op? Die vraag 
is niet eenvoudig te beantwoorden. 
Het is essentieel dat je je realiseert 
dat autorijden een serieuze zaak is: 
voor jezelf en je medeweggebruiker. 
Niemand wil een ongeluk veroorzaken. 
Autorijden kan alleen al je geheel aan-
valsvrij bent verklaard.

Bus of vrachtwagen? 
Had je één aanval? Je dient minstens 
vijf jaar aanvalsvrij te blijven voor je 
weer rijden mag. Bovendien slik je in 
die periode geen anti-epileptica. Had je 
meerdere aanvallen? Dan bedraagt de 
aanvalsvrije periode tien jaar, ook slikt 
je geen medicatie tegen epilepsie. Het 
beroepsmatig vervoeren van passa-
giers (bijvoorbeeld taxi) is niet toege-
staan als je epilepsie hebt.

Autorijden
Ik voldoe aan die voorwaarden, 
ik kan weer rijden?
Nee, verkeersdeelname is een serieuze 
zaak. Voor je eigen veiligheid, maar 
zeker ook voor je mede weggebruikers.
Je wilt geen ongeluk veroorzaken door 
je epilepsie. Sowieso beoordeelt het 
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewij-
zen (CBR) of je opnieuw verantwoord 
aan het verkeer kunt deelnemen. Met 
een Eigen Verklaring beantwoord je 
tien vragen over je gezondheid. Dit 
formulier is te koop bij het CBR, uw 
gemeente of een rijschool. Als hieruit 
blijkt dat je lichamelijk en geestelijk fi t 
bent om veilig een voertuig te bestu-
ren, dan ontvang je de Verklaring van 
rijgeschiktheid.
Nog geen rijbewijs? Het is verstandig 
al voorafgaand aan de rijlessen je 
geschiktheid aan te tonen. 

Dat is het?
Nee. Met de Eigen Verklaring heeft 
het CBR ook een medisch rapport 
nodig, afkomstig van de eigen of een 
onafhankelijk neuroloog. Hij of zij stelt 
dit rapport op, op basis van neurolo-
gisch onderzoek en (veranderingen in) 
medicijngebruik. Bij blijvende aanvals-
vrijheid mag je weer rijden (soms na 
afl eggen rijexamen). In eerste instantie 
is het rijbewijs twee jaar geldig, daarna 
drie jaar en dan onbeperkt.

Wat 
staat 
me te 

wachten?

NA DE DIAGNOSE EPILEPSIE

MEER INFORMATIE

Verplicht leesvoer:
folder rijgeschiktheid 
van het Epilepsiefonds
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Is het verstandig (weer) te 
gaan sporten?
Bij sommige mensen komt er in korte 
tijd zoveel op ze af, dat het sporten er-
bij inschiet. Terwijl actief en aandach-
tig bezig zijn de kans op een epilepti-
sche activiteit juist kan onderdrukken.

Hoe werkt dat?
Plezierige activiteiten kunnen het leven 
positief beïnvloeden. Je lichaam maakt 
dan onder andere endorfi nes aan, ook 
wel ‘gelukshormonen’ genoemd. Door 
even ergens anders mee bezig te zijn, 
krijg je als het ware een kick. 
 
Snel de wei dus weer in?
Nog even geduld! Hoe klein de kans op 
een aanval tijdens het sporten ook is, 
uit te sluiten is die niet. Breng in kaart 
wat de risico’s zijn bij de activiteit. Voor 
jezelf, maar ook voor teamgenoten en 
anderen. 

Waar let ik op?
Dat verschilt per aanval en activiteit. 
Een val tijdens het voetballen op het 
zachte gras heeft andere gevolgen dan 
tijdens het wielrennen op het wegdek. 
En zijn er toeschouwers die geraakt 
kunnen worden? Ben je op of in het 
water actief? Is er hulpverlening in 
de buurt? Er zijn legio voorbeelden te 
noemen.

Hoe verklein ik de kans op 
letsel?
Informeer omstanders hoe je epilep-
tische aanval eruitziet. Neem samen 
goed door wat verstandig is om wél 
en juist niet te doen. Draag eventueel 
veiligheidsmateriaal zoals een helm 
of reddingsvest. Sport niet alleen, pas 
de route aan en vertel een betrokkene 
over je plannen.

Wat is verder goed om 
te weten?
Sommige medicijnen brengen bijwer-
kingen met zich mee, die bijvoorbeeld 
het reactievermogen beïnvloeden. Be-
oefen je een intensieve sport? Zout- of 
glucoseverlies, een tekort aan zuurstof 
of een te hoge lichaamstemperatuur 

kunnen een aanval uitlokken. Het kan 
zinvol zijn de impact van je activiteit 
met een arts te bespreken.
 
Kan een sportschool- of 
vereniging mij weigeren?
Dit gebeurt soms. Toch is het raad-
zaam om een contactpersoon over je 
aandoening te vertellen. Maak duide-
lijke afspraken wat al dan niet te doen 
bij een eventuele volgende aanval. Zie 
je ertegen op? Neem dan iemand mee 
en geef aan dat je sportmaatje kan 
assisteren als dit nodig is.

Zijn er ook risicosporten?
Ja. De ene sport brengt meer risico 
met zich mee dan de andere. Zo zijn 
paardrijden, parachutespringen, win-
tersporten, schaatsen en waterspor-
ten (zwemmen!) risicovolle sporten. 
Máár, ze worden niet per se afgeraden. 
Twijfel je, bespreek dan de risico’s met 
je arts. Zijn er sporten die wel wor-
den afgeraden? Ja: bergbeklimmen, 
autoracen, zweefvliegen, full-contact 
vechtsporten en diepzeeduiken. Deze 
sporten vallen onder de categorie ‘ge-
vaarlijke sporten’ en zijn verboden als 
je actieve epilepsie hebt. 

Werk
Kan ik straks weer werken?
Dankzij anti-epileptica raakt 70 
procent van de mensen met epilepsie 
aanvalsvrij. Maar blijf alert! Ook de 
bijwerkingen van de medicijnen kunnen 
je hinderen, zoals vermoeidheid of 
concentratiestoornissen. Bespreek dit 
met de neuroloog en houd je werkge-
ver en eventueel de bedrijfsarts op de 
hoogte. 
 
Dreigt ontslag?
Dit kan niet zomaar gebeuren als je 
een vast dienstverband hebt. Ontsla-
gen worden kan alleen als er andere 
motieven spelen, zoals diefstal.

Hoe veraangenaam ik mijn 
situatie? 
Wat te denken van een zacht vloer-
kleed om een mogelijke val op te 
vangen? Werk je in onregelmatige 
diensten: in overleg met de neuroloog 
kunt je je medicatiebeleid aanpassen 
of andere rustmomenten inpassen. 
Kom je er niet uit met je leidingge-

vende, dan kan de bedrijfsarts voor je 
overleggen of een ander werkschema 
meer geschikt is.

En als dit soort maatregelen 
niet helpen? 
Dan is de werkgever verplicht ‘passend 
werk’ voor je te zoeken. Lukt dit niet 
binnen het eigen bedrijf, dan zoekt hij 
elders naar een passende baan. Een 
begeleidend re-integratiebedrijf moet 
daarbij worden ingeschakeld. 

Bij wie kan ik nog meer terecht?
Voor je deskundigenonderdeel kun 
je terecht bij het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV). Ook 
kun je een arbeidsconsulent inscha-
kelen als je je baan wil behouden of 
wil solliciteren. Om maatschappelijke 
begeleiding vragen kan ook. Informeer 
bij de Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland (SEIN) of bij Kempenhaeg-
he, twee epilepsiecentra in Nederland. 
Verder kunnen de verpleegkundig 
specialist, de epilepsieverpleegkundige, 
epilepsieconsulent of het cliëntenon-
dersteunende MEE je op weg helpen.*

Ik wil solliciteren. Wat vertel ik?
In je sollicitatiebrief en tijdens het 
sollicitatiegesprek hoef je niets te ver-
melden over je epilepsie als dit niet van 
invloed is op het uit te voeren werk. Er 
mag ook niet naar worden gevraagd, 
of pas ná de eerste sollicitatierondes. 
Gebeurt dit eerder, dan hoef je er geen 
antwoord op te geven. Kan je epilep-
sie gevaarlijk zijn voor jezelf, collega’s 
of het werk? Dan ben je wettelijk wel 
verplicht dit te delen. 

Is een medische (her)keuring 
nodig? 
Wel in geval van zwaar lichamelijk 
werk of als aan het beroep bijzondere 
medische eisen worden gesteld. 
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?Is thuis blijven wonen wel veilig?
Meestal word je thuis door familiele-
den ondersteund en zijn echte aanpas-
singen thuis niet nodig. Desondanks: 
wat jarenlang vertrouwd was, bekijk 
je na een diagnose met andere ogen. 
Is het bijvoorbeeld wel handig om de 
voordeur vanbinnen te vergrendelen of 
de sleutel in het slot te laten zitten? 

Tijd om maatregelen te nemen?
Geef mensen om je heen een huissleu-
tel, vertel welke hulpverlener ze kunnen 
bellen of hoe beschikbare medicatie 
toe te dienen. Je vindt deze en andere 
handige voorzorgsmaatregelen in de 
checklist ‘Wonen, epilepsie en risico’ 
van SEIN*. Dit kan de kans op ver-
wondingen en andere onverwachte 
situaties verkleinen. 

Als ingrijpender maatregelen 
nodig zijn – het verbouwen van 
een huis – waar let ik op?
Indien nodig kan het fi jn zijn om een 
ruimte aan te bouwen of te verbou-
wen. Een bouwdeskundige kan pas-
sende adviezen geven. Ook kun je over 
bepaalde aanpaskosten van uw wo-
ning onderhandelen met de gemeente. 
Zorg voor een onderbouwde visie, 
opgebouwd uit zinnige ergonomische 
argumenten. 

Waarom?
Soms geven gemeenten de voorkeur 
aan verhuizen. Dit is goedkoper en 
brengt minder geregel met zich mee. 
Wil je bij het ouder worden, gewoon 
zelfstandig blijven wonen? Bereid je 
hier dan vroegtijdig op voor. Toon bij-
voorbeeld aan dat je op woningmarkt 
hebt onderzocht wat de kosten en (on)
mogelijkheden zijn. Onderbouw je visie 
met gegevens van de bank, hypotheek 
en inkomen. Toch verhuizen? Je hebt 
recht op een verhuiskostenvergoeding. 
Licht de gemeente in voor je tot koop 
of huur overgaat om te voorkomen dat 
je mogelijke subsidies misloopt.*

Zijn er nog andere woon-
mogelijkheden?
Bij epilepsie draait het om het creëren 
van een fysiek veilige omgeving en om 
de hulp van mantelzorgers. Soms is 
het goed om naast je eigen huis, je ook 
te verdiepen in andere woonopties op 
een andere locatie. Kempenhaeghe en 
SEIN bieden verschillende woonvormen 
én logeermogelijkheden voor kinderen, 
jongeren en volwassenen. 

*  www.epilepsievereniging.nl > 
EpilepsiePlus > Dagelijks leven > 
Wonen en logeren

Hypotheek
Kan ik nog wel een huis kopen 
of mijn hypotheek aanpassen?
Als hypotheekverstrekkers iets niet 
willen, is het fi nanciële schade leiden. 
Ze dekken zich in en verlangen een 
overlijdensrisicoverzekering of een le-
vensverzekering. Zo hebben zij bij over-
lijden de garantie dat de hypotheek 
alsnog (gedeeltelijk) wordt ingelost. Of 
dat nabestaanden dit kunnen blijven 
betalen. 
 
Wat betekent ‘dekken zich in’, 
voor mij? 
Mensen met een chronische ziekte 
komen in een hogere risicocategorie 
terecht, omdat geldverstrekkers an-
ders tegen hen aankijken. Accepteren 
ze je veranderde situatie? Gaan ze een 
verhoogde premie vragen? Of krijg je 
voor eenzelfde premie voortaan een 
lagere dekking? 
 

Is een gezondheidsverklaring 
nodig?
Voor het afsluiten van een hypotheek 
op basis van een levens- of overlij-
densrisicoverzekering worden via een 
gezondheidsverklaring vragen gesteld 
over je gewicht, lengte, leefgedrag 
en medische geschiedenis. Hypotheek-
adviseurs kunnen hierover meer 
vertellen. Goed om te weten: bij 
sommige hypotheekverstrekkers 
hoeft geen gezondheidsverklaring 
te worden ingevuld.

Vertel!
Enkele hypotheekadviseurs/tussen-
personen zijn gespecialiseerd in het 
adviseren van hypotheken/levens-
verzekeringen aan mensen met een 
chronische ziekte . Hun medewerkers 
hebben meer verstand van allerlei 
ziektes, zoals ook epilepsie, en kunnen 

een betere inschatting van het risico 
maken. Tip: stap pas op bij de oude 
verzekeraar als de acceptatie bij de 
nieuwe is bevestigd.
 
Is verzwijgen van mijn ziekte 
ook een optie?
Nee, vroeg of laat komt de aap uit de 
mouw. Nabestaanden kunnen later 
met enorme schulden achterblijven als 
de verzekeraar weigert uit te keren.
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?Zorgverzekering / 
aansprakelijkheidsverzekering Op vakantie gaan
Moet of kan ik van zorg-
verzekeraar veranderen?
In Nederland is iedereen verplicht een 
basis zorgverzekering af te sluiten. 
Iedere zorgverzekeraar heeft boven-
dien een acceptatieplicht, ongeacht 
hoeveel zorg je gebruikt. Er mag geen 
hogere premie worden gevraagd, 
bij welke verzekeraar je ook zit. De 
basisverzekering is voor iedereen 
gelijk, de overheid stelt namelijk vast 
welke dekkingen er worden vergoed. 
Ook al is het niet per se nodig, over-
stappen is mogelijk voor iedereen, ook 
voor chronisch zieke mensen. Voor de 
aanvullende verzekering gelden wèl 
andere regels. Dan kan het zinvol zijn 
van zorgverzekeraar te veranderen.
 
Waar let ik in dat geval op?
Mensen met een chronische aandoe-
ning gebruiken vaak meer zorg, wat 
veel geld kost. Wil je je aanvullend 
verzekeren? Na het invullen van een 
gezondheidsverklaring kan een zorg-
verzekeraar de aanvraag weigeren. Of 
je moet voortaan een hogere premie 

betalen of ontvangt pas zorg nadat je 
voor een bepaalde periode verzekerd 
bent geweest. Iedere organisatie gaat 
hiermee anders om. Advies is niet zo 
zeer op de hoogte van de premie te 
letten, maar juist op de vergoedingen. 
Breng in kaart welke zorg, medicatie 
en hulpmiddelen je nu en later mogelijk 
nodig hebt.
 
Wat nu als ik bij een 
toekomstige epileptische 
aanval schade maak?
Een aansprakelijkheidsverzekering 
is voor niemand verplicht. Toch is 
het verstandig die af te sluiten. Laat 
je dan vooraf goed voorlichten. Bij 
onrechtmatig handelen ben je namelijk 
verplicht de schade te vergoeden. Om 
al dan niet met succes een beroep te 
kunnen doen op de verzekeraar, moet 
je bijvoorbeeld aantonen of er sprake 
was van een onrechtmatige daad. Ook 
al kun je wijzen op de epilepsie, was er 
sprake van verwijtbaar gedrag? Een 
adviseur kan je helpen.

Ik wil op vakantie, kan dat?
Zeker! Voor de meeste mensen met 
epilepsie geldt dat ze zonder bijzonde-
re maatregelen met vakantie kunnen 
gaan. Lekker in Spanje aan het strand 
liggen, wandelen in de Vogezen of een 
citytrip naar Kopenhagen? Doen!

Snel boeken dus?
Wacht even, er komt wel iets meer 
bij kijken. Heel belangrijk: controleer 
of je medicijnen onder de Opiumwet 
vallen. In veel landen is het bezitten 
en gebruiken van dit soort middelen 
namelijk streng verboden. Een medi-
cijnpaspoort is niet voldoende: je hebt 
een speciale verklaring nodig om deze 
middelen legaal mee te nemen op reis. 
Je moet minimaal 4 weken voor vertrek 
de procedure starten. 

Hoe kom ik aan zo’n verklaring?
De verklaring kun je downloaden via 
hetcak.nl en vervolgens zelf invullen 
of laten invullen door de (huis)arts. De 
(huis)arts moet de verklaring onder-
tekenen. Vervolgens beoordeelt het 
CAK de ingevulde verklaring. Er zijn 
twee soorten verklaringen. Je hebt de 
Schengenverklaring, waarmee je mag 
reizen binnen de landen van het Schen-

genverdrag en landen die de Schen-
genverklaring accepteren. Deze is 30 
dagen geldig. Er zijn ook landen die de 
Schengenverklaring niet accepteren; 
dan heb je een Engelstalige medische 
verklaring nodig, die een jaar geldig is. 

Verklaring in de zak, 
vliegen maar!
Nog even geduld. Soms is het onver-
standig om te gaan vliegen; dat is 
afhankelijk van het type aanval en of 
je speciale medische hulp nodig hebt. 
Overleg bij twijfel met je neuroloog. In-
formeer ook naar de voorwaarden bij 
de vliegtuigmaatschappij; de meeste 
maatschappijen vragen een medisch 
attest. Hierin staat vermeld welk type 
aanval je hebt, welke medicatie je 
neemt en wat er moet gedaan worden 
in geval van een aanval. 

Bergbeklimmen of 
diepzeeduiken?
Wanneer je aanvalsvrij bent of zeer 
weinig en lichte aanvallen hebt, kun 
je op vakantie veel activiteiten doen. 
Houd er rekening mee dat er altijd een 
risico is op een aanval. Daarom is het 

in sommige gevallen beter om geen 
lastige, avontuurlijke reizen te onder-
nemen. Een pikhouweel en snorkel kun 
je dus beter thuislaten: onder andere 
diepzeeduiken, bergbeklimmen en spe-
leologie worden afgeraden. 

En een verre reis dan?
Vooral doen! Tegen gele koorts, hepati-
tis A of B, tetanus, polio en tyfus kun 
je je laten inenten. Middelen tegen ma-
laria kunnen wel een risico zijn. Twijfel 
je? Neem even contact op met de GGD. 
Gaat het om een kind met epilepsie, 
dan is het altijd verstandig vooraf te 
overleggen met de behandelend arts. 

Wat is verder goed 
om te weten? 
Zorg altijd voor voldoende medicij-
nen (in de handbagage) en noteer 
het telefoonnummer van je apotheek 
om eventueel de samenstelling van je 
medicijnen te kunnen navragen. Ook is 
het handig om een SOS-talisman om 
je arm of nek te dragen. Krijg je een 
aanval, dan kunnen de hulpverleners 
bepalen hoe ze je het beste kunnen 
helpen. 

Nog meer?
Ja: het is tijd om je vakantie te boeken! 
Welke bestemming gaat het worden?  
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Hoe kom ik aan meer 
informatie over hypotheken 
en/of verzekeringen?

Wist je dat de Epilepsie 
Vereniging verschillende 
samenwerkingsverbanden 
heeft? Zo wordt samen-
gewerkt met intermediair 
SUCSEZ, dat uitzoekt welke 
(ziekte)kosten het beste bij 
je past. Hetzelfde gaat op 
voor intermediair ICZ: Die 
organisatie werkt met vele 
hypotheekadviseurs samen 
en is gespecialiseerd in over-
lijdensrisicoverzekeringen.

Kijk voor meer informatie op 
www.epilepsievereniging.nl/
de-evn/services/
verzekeringen/


