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Summary 

This thesis is made up from an introduction (Chapter 1), six main chapters (Chapter 2-
7), a conclusion (Chapter 8), and this summary. The six chapters have one central issue 
in common: probable causal factors related to cognitive disturbances in children with 
epilepsy. 
 All these factors can be characterized as ‘non-convulsive’ an inaccurate label to 
designate all factors than can affect cognitive development in addition to seizure-
activity. Seizures and the underlying syndrome have of course a major impact on be-
haviour and on cognitive development. This has been studied in detail. Possibly as a 
consequence other factors have been underestimated. This thesis has concentrated on 
such additional factors and aims at analysing the impact of such ‘non-convulsive’ fac-
tors on cognitive development. The chapters that describe BCECTS and Landau-
Leffner/CSWS analyse the impact of nocturnal epileptiform EEG-discharges that can 
be particularly studied in detail in these syndromes. An additional study is the effect of 
epileptiform EEG-discharges in daytime, during cognitive function using simultaneous 
EEG-recording and cognitive testing. A final factor is the impact of side effects of 
medication. We have concentrated on two side effects that have been incompletely 
studied: a) the cognitive teratogenicity of antiepileptic medication and b). the effects of 
VPA-induced hyperammonemia on cognitive function.  
 
Benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes (BCECTS) is the most common 
partial epilepsy syndrome in childhood. Seizures are characterized by brief, simple, 
partial, hemifacial motor seizures, frequently with associated somatosensory symptoms. 
These seizures have a tendency to evolve into generalized tonic-clonic seizures. Both 
partial and secondary generalized seizures often occur in sleep. Onset occurs between 
the ages of 3 and 13 years and recovery is before the age of 15-16 years. Chapter Two 
is a review that addresses the relation between epileptiform activity that is found dur-
ing electroencephalographic (EEG) recordings during sleep in children with BCECTS 
and cognitive or behavioural problems in these children. In children with BCECTS, 
the intelligence measured by the Full-scale Intelligence Quotient (FSIQ) is often within 
the normal range. However, language delay and learning difficulties are often noted in 
children with BCECTS, with percentages ranging from 0-65% in different studies 
related to this issue. Behavioural problems have been less often studied, but emotional 
liability, ADHD, and “behavioural problems” or “abnormal behaviour” without fur-
ther description are often reported. When children without overt cognitive or behav-
ioural problems are tested, neuropsychological tests reveal deficits in visuomotor coor-
dination, executive functions, sustained attention, and many language issues like spell-
ing. When children were retested in some studies after several years, neuropsychologi-
cal deficits had disappeared in most of them. 
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In children with BCECTS, most seizures occur while a child is asleep, drowsy when 
going to sleep, or shortly after awakening. More than half of the children have noctur-
nal seizures only. In children with BCECTS, the amount of epileptiform activity often 
increases during sleep, and in 20-30% of children, epileptiform activity is only present 
during sleep and not present at all during wakefulness. This makes a sleep EEG man-
datory if a regular EEG does not show epileptiform activity and BCECTS is suspected. 
Beside an increment in frequency, epileptiform activity can also spread to adjacent 
areas or become bilaterally synchronized during sleep. It is well known that sleep in 
not disturbed in children with BCECTS and the number of arousals from sleep is not 
increased. 
 Many research groups have tried to relate the presence of a high spike frequency 
and the occurrence of cognitive and behavioural problems. A high spike frequency 
during wakefulness (>5/minute or >10/minute) is related to language delay, reading 
problems and lower FSIQ scores. In 2001, Dr Massa and colleagues published a study 
on six atypical EEG characteristics in children with BCECTS. The presence of each of 
those EEG features was related to the occurrence of a complicated evolution, i.e. chil-
dren with educational and behavioural disturbances. Different combinations of at least 
three of six EEG patterns were observed in all children with a complicated evolution 
and only in one child with a normal, uncomplicated evolution. 
 The goal of treatment with antiepileptic drugs is the prevention of seizures. In 
many medication trials or studies, EEG patterns were scored as well. Epileptiform 
activity in children with BCECTS in often completely suppressed after introduction of 
diazepam, clonazepam, and to a lesser extends, sulthiame. There are no trials testing 
the effectiveness of clobazam. Carbamazepine and sodium valproate are ineffective in 
suppressing epileptiform discharges in children with BCECTS. In order to find out 
whether suppression of epileptiform activity is able to improve cognition in children 
with BCECTS, several studies have been published. No double-blind, placebo-
controlled study has been published to date. One nonblinded, prospective study 
showed a significant increase in FSIQ of treatment with diazepam for 3-4 weeks and 
sodium valproate for a long term. However, this study suffers from a peculiar design 
which makes it difficult to interpret the findings. 
 
Chapter Three is a review discussing the mechanisms that are responsible for the oc-
currence of the Landau-Kleffner syndrome and of the epilepsy syndrome called epi-
lepsy with continuous spike-and-waves during slow-wave sleep (CSWS). Although the 
clinical manifestations and definitions of both syndromes are slightly different, both 
are considered expression of the same pathological entity. Both rare epileptic encepha-
lopathy syndromes are age-dependent, and characterized by the association of seizures, 
abnormal EEG discharges activated by sleep, and severe neuropsychological deficits. 
The diagnosis epileptic encephalopathy is based on the assumption that epileptiform 
abnormalities contribute to progressive dysfunction of the cerebral cortex. 
 In CSWS, seizures are often the presenting symptom, neuropsychological distur-
bances are the presenting symptom in about 20%, but seizures almost always do occur. 
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In Landau-Kleffner syndrome seizures are only present in 70-80% of children. Com-
monly, seizures are easy to control in both syndromes. 
The EEG reveals severe increment of epileptiform activity during sleep. In CSWS, 
continuous bilateral spike-waves are seen during more than 85% of time during sleep. 
Also in Landau-Kleffner syndrome there is an increase in focal or generalized epilepti-
form activity, however, the more than 85% of time criterion is found in less than half 
of children. In CSWS, cognitive functions on the whole deteriorate. Behavioural 
changes do occur and rarely, psychotic changes are seen. In Landau-Kleffner syn-
drome, there is progressive loss of receptive language (verbal auditory agnosia) and 
later expressive language. Also in Landau-Kleffner syndrome, behavioural changes are 
common. 
 There is evidence that carbamazepine, phenytoin and phenobarbital can precipitate 
CSWS in some children, but this mechanism is rare. In CSWS, structural abnormalities 
are seen with MR imaging in 33-50% of children. The MRI is normal in children with 
Landau-Kleffner syndrome by definition. Although, volume reduction of the superior 
temporal areas is noted when using special volumetric techniques. 
 By using PET, cerebral glucose metabolism can be measured. Several studies have 
been done in Landau-Kleffner syndrome, but no consistent data are reported. In chil-
dren with Landau-Kleffner syndrome children have high change missing auditory in-
formation when this information is applied several seconds after a registered spike-
wave. 
 Landau-Kleffner syndrome is possibly an auto-immune disorder. The cerebrospinal 
IgG index can be elevated, indicating intrathecal synthesis of IgG antibodies, auto-
antibodies directed to brain tissue are found, and treatment with steroids or immu-
noglobulins can be effective. 
 Recovery from CSWS or Landau-Kleffner syndrome without sequels is possible 
spontaneously or after treatment with antiepileptic drugs, immunoglobulins, steroids or 
subpial transection. 
 
The study described in Chapter Four tries to answer some questions that were origi-
nated in Chapter Two. In 2005, Berroya et al. published a paper describing the finding 
that in children with benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes (BCECTS) 
a routine EEG including sleep onset provides information similar to a whole night 
recording, regarding the determination of nocturnal spike frequency. However, due to 
the study design, mainly EEG recordings from children with uncomplicated BCECTS 
were analysed and the atypical “Massa” EEG criteria were not scored. For this reason 
we performed a study that consisted of two parts. Part 1 consisted of a study that re-
lated the presence of cognitive or behavioural disturbances and the presence of the 
atypical EEG criteria, spike frequency, and the presence of a non-dipole spike. EEG 
recordings were reanalyzed and the different items were scored separately for wakeful-
ness, first hour of sleep and whole night sleep. 
 School, medical and psychological data were present from 28 children. 22 fulfilled 
the criteria for benign evolution, 6 had a complicated cognitive or behavioural evolu-
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tion. Univariate linear regression analysis showed significant correlations between a 
complicated evolution and I: the presence of an intermittent slow-wave focus during 
wakefulness; II: a high number of spikes in the first our of sleep; III: the presence of 
multiple asynchronous bilateral spike-wave foci in the first hour of sleep; and IV: a 
high number of spikes during whole night sleep. No significant difference in spike 
frequency during wakefulness between both groups was found. 
 In part II we reanalysed EEG’s from 30 children and scored whether the different 
EEG criteria were present in wakefulness, first hour of sleep or whole night sleep. On 
basis of these data we concluded that a regular EEG during wake and registration of 
the first hour of sleep is sufficient to look for those EEG criteria. 
 
In Chapter Five we studied the relation between EEG characteristics and the results of 
neuropsychological tests. In this prospective, descriptive study a combination of EEG 
and neuropsychological testing was performed simultaneously in a large group of chil-
dren with epilepsy. A cohort of control children, initially send to our centre with the 
suspicion of epilepsy, was tested as well along the same procedure. Children with sub-
tle seizures during testing were distinguished from those without. The results of chil-
dren with subtle seizures during a 2-hour testing session were compared with all chil-
dren with epilepsy without such seizures during the 2-hour cognitive testing session 
and were compared with controls without epilepsy. 
 We found that children with epilepsy and seizures recorded during a 2-hour test 
performed worse compared to children with epilepsy without seizures recorded on 
several neuropsychological tests. This was the case for the Wechsler full-scale IQ, 
attention tests, speed of central information processing, memory function and educa-
tional achievement. Children with epilepsy but without seizures during testing per-
formed less on memory function and educational achievement than controls. 
 In children without seizures during cognitive testing, the occurrence of frequent 
epileptiform discharges did have an additional impact on cognitive function in our 
study. We initially divided spike frequency into two categories; 0%-<1% vs. >1%. 
Significant differences were noted on the Full-scale IQ, visual-spatial function, and 
memory function. 
 We conclude that the type of effect of frequent epileptiform activity (more than 1% 
of time) is very similar to the effect of short non-convulsive seizures on cognitive 
function in children with epilepsy, although the impact is less pronounced in number 
of areas involved, and magnitude. 
 
Chapter Six is a review discussing the structural bias in studies focused on develop-
mental delay in children exposed to antiepileptic drugs during pregnancy. It is well 
known that intrauterine exposure to the older antiepileptic drugs is a hazard for the 
development of major congenital malformations. For example, the risks for children 
exposed to valproate are significantly increased compared to controls not exposed to 
antiepileptic drugs, but also increased compared to children exposed to carbamazepine. 
More recently, developmental delay, without the presence of major malformations or 
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dysmorfic facial appearances, has been described in several studies. We searched all 
articles on this subject published between 1966 and February 2008. 
 The possible bias was classified into two groups: confounding factors and meth-
odological factors involving the design of the study. 
 We suggested four possible confounding factors. I: Epilepsy of the mother leads to 
an increment of congenital malformations as well. Mothers with difficult to treat epi-
lepsy use antiepileptic drugs, mothers with relatively harmless seizures stop their medi-
cation during pregnancy. This mechanism leads to incorrectly relating medication and 
congenital malformations and /or cognitive problems. II: Seizures during pregnancy 
increase the risk of congenital malformations. III: In subgroups of mothers with epi-
lepsy, the intelligence and level of education is lower compared to controls. This pos-
sibly influences the cognitive outcome of their children. The same is true for socio-
economic status. IV: Doses of medication is a possible etiological factor as well. 
 The four methodological factors: I: Selection bias because of the fact that patient 
were selected from tertiary centres or from parents’ support groups. II: problematic 
study-design. III: The use of unclear outcome measures or testing in a wide range of 
age. IV: insufficient power due to small sample sizes. 
 56 studies were identified and interpreted. All studies had possible problematic 
confounding factors and methodological factors that complicate any attempt to corre-
late intra-uterine exposure to antiepileptic drugs and developmental delay. The possi-
bility of neurodevelopmental delay, behavioural disorders, or learning disabilities as an 
outcome of in utero exposure to AEDs and especially VPA, is plausible. The literature 
however does not provide evidence for a valid risk estimate. Moreover the evidence 
found for a specific increased risk for VPA could be structurally biased. We propose a 
number of guidelines for studies on behavioural teratogenicity. 
 
Chapter Seven is a study relating hyperammonemia and possible cognitive disturbances 
in children with epilepsy. 
 Valproate is an antiepileptic drug used in many children (and adults) with epilepsy. 
One of the side effects is a rise in serum ammonia: hyperammonemia. The reported 
incidence of hyperammonemia in children treated with valproate ranges from 16-52% 
and is even higher in children treated with valproate in combination with other antiepi-
leptic drugs. Hyperammonemia is often without clinical symptoms but sometimes 
symptoms like lethargy or even coma occur. Clinical symptoms have also been re-
ported with relatively low or even normal serum ammonia concentrations. This uncer-
tainty about the clinical relevance results in quite different advises how to handle in 
case of valproate-induced hyperammonemia. 
 Twelve children in the range of 8 years till 16 year were included in our pilot-study. 
Dietary intake and breakdown of protein leads to a rise of serum ammonia within a 
few hours. For this reason, all children were tested twice the same day: before and two 
hours after lunch. The other conditions that can influence cognitive performance like 
the intelligence of the child, epilepsy type, drug concentrations and whether the child 
was seizure free or not, were considered stable between both episodes. We used sev-
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eral tests from the FePsy, with the emphasis on psychomotor speed, reaction time and 
memory. The first episode started at 12.00 AM, lasted 45-55 minute. At 15.00 PM the 
children returned for a second episode. During the second episode, a different version 
of the same test with different questions was used. Capillary blood was collected from 
the earlobe. Because of this study design, we were able to compare cognitive functions 
at normal ammonia concentrations and at relatively higher concentrations, in the same 
child. 
 Because of the fact that one child had severe difficulties to understand the neuro-
psychological tests, her results were not included. In the eleven remaining children, the 
mean ammonia concentration rose 23% from 66 μmol/l (range 36-92 μmol/l) to 81 
μmol/l (range 44-117 μmol/l) (statistically not significant). The pre-lunch and post-
lunch results correlated for all tests. No significant differences were found except for 
the Simple Reaction Time of the dominant hand. The mean results for this test were 
12% slower on retesting (460ms vs. 410 ms). But no correlation between ammonia 
concentrations and the reaction time was found. The mean reaction time for the non-
dominant was also slower, although not significantly (455 ms vs 434 ms; p=0.06). This 
pilot-study has several methodological shortcomings. We concluded that the results of 
our study possibly indicate that in case of earlobe ammonia levels up to 117 μmol/l, no 
signs of mental slowing are noted. 
 
Chapter Eight is the discussion of the chapters 2-7. Some suggestions for future re- 

 
search are given. 
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Samenvatting 

Dit proefschrift bestaat uit een inleiding (hoofdstuk 1), zes hoofdstukken (hoofdstuk 
2-7), een bespreking (hoofdstuk 8) en deze samenvatting. De zes hoofdstukken hebben 
één centraal thema gemeen: het beschrijven van mogelijk oorzaken van cognitieve 
ontregeling bij kinderen met epilepsie. 
 Het betreffen die factoren die van invloed zijn naast de aanvalsactiviteit. Aanvallen 
en het onderliggende syndroom hebben natuurlijk een zeer belangrijke invloed op het 
functioneren van een kind en dus ook op de cognitieve ontwikkeling en daaraan is in 
het verleden veel aandacht besteed. Mede daardoor zijn andere factoren mogelijk on-
derbelicht gebleven. Dit proefschrift probeert deze ‘niet aanvalsgerelateerde factoren’ 
systematisch te analyseren, met name waar het hun invloed op de cognitieve ontwikke-
ling betreft. De hoofdstukken die zich richten op BCECTS en Landau-Leffner/CSWS 
belichten met name de invloed van epileptiforme activiteit hetgeen zich juist bij deze 
syndromen goed laat bestuderen. Het accent ligt hier op de invloed van nachtelijke 
ontladingen. Een andere invalshoek is de studie naar correlaten tussen epileptiforme 
EEG ontladingen overdag en simultaan cognitief onderzoek. Een andere factor betreft 
de bijwerkingen van de antiepileptica, waarbij we gekozen hebben voor twee factoren 
die onvoldoende geanalyseerd waren: a). de  cognitieve teratogeniciteit van antiepilepti-
ca, dus de invloed van blootstelling aan antiepileptica tijdens de zwangerschap op de 
cognitieve ontwikkelingen en b). de verhoogde waarden van het ammoniak bij gebruik 
van natrium valproaat en de effecten hiervan op cognitieve functies.   

Benigne epilepsie met centrotemporale pieken (BCECTS) of benigne Rolandische 
epilepsie is de meest voorkomende partiële vorm van epilepsie op de kinderleeftijd. De 
aanvallen worden gekenmerkt door korte, partiële aanvallen waarbij het gelaat halfzij-
dig meedoet met een behouden bewustzijn. Vaak zijn er ook sensibele sensaties als 
onderdeel van de aanval. Deze aanvallen kunnen zich uitbreiden tot tonisch-clonische 
aanvallen. Beide soorten aanvallen treden met name gedurende de slaap op. De aanval-
len debuteren tussen het 3e en 13e levensjaar en kinderen zijn er overheen gegroeid 
voor de leeftijd van 15 a 16 jaar. 
 Hoofdstuk 2 is een overzicht van de gepubliceerde studies waarin het verband 
tussen epileptische activiteit in het electroencefalogram (EEG) gedurende slaap bij 
kinderen met BCECTS enerzijds en cognitieve of gedragsproblemen anderzijds bij 
deze kinderen beschreven wordt. De intelligentie van kinderen met BCECTS is veelal 
normaal. Maar spraakachterstand en leerproblemen komen veelvuldig voor bij kinde-
ren met BCECTS, verschillende studies komen tot percentages met een spreiding van 
0% en 65%. Gedragsproblemen zijn minder vaak bestudeerd, maar emotionele labili-
teit, ADHD of “gedragsproblemen” of “abnormaal gedrag” zonder verdere beschrij-
ving, wordt vaak gerapporteerd. Als kinderen zonder duidelijke cognitieve of gedrags-
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problemen neuropsychologisch worden onderzocht, worden vaak problemen gevon-
den bij de visueel- motore coördinatie, uitvoerende functies, volhouden van aandacht, 
en vele taalgerelateerde taken als spelling. Als deze kinderen na enkele jaren opnieuw 
worden getest, zijn de uitslagen van deze neuropsychologische testen veelal genormali-
seerd. 
 Bij kinderen met BCECTS treden de aanvallen vaak op als een kind slaapt, doezelig 
is voor het gaat slapen of na het ontwaken. Meer dan de helft van de kinderen heeft 
alleen aanvallen in slaap. De frequentie van epileptische activiteit neemt vaak toe tij-
dens slaap en in zo’n 20-30% van de kinderen met BCECTS is epileptische activiteit 
alleen maar aanwezig in slaap. Dit maakt een slaap EEG noodzakelijk indien het nor-
male EEG geen epileptische activiteit laat zijn en aan BCECTS gedacht wordt. Behalve 
een toename in frequentie, kan de epileptische activiteit ook uitbreiden naar omringen-
de gebieden van de hersenen of beiderzijds synchroon ontladen. De slaapopbouw zelf 
is bij kinderen met BCECTS niet veranderd en ook het aantal perioden van ontwaken 
is niet verhoogd. 
 Vele onderzoeksgroepen hebben getracht om de aanwezigheid van een hoge fre-
quentie van epileptische activiteit en het bestaan van cognitieve of gedragsproblemen 
te correleren. Een hoge piekfrequentie in waak (meer dan 5 per minuut of meer dan 10 
per minuut afhankelijk van de gebruikte definitie) is gerelateerd aan een spraakachter-
stand, leesproblemen en lagere intelligentie scores. In 2001 publiceerde Dr. Massa en 
haar medeauteurs een studie waarin zij 6 atypische EEG fenomenen beschreven bij 
kinderen met BCECTS. De aanwezigheid van elk van deze EEG fenomenen was gere-
lateerd aan het optreden van een gecompliceerd beloop, in deze studie gedefinieerd als 
het optreden van leer en/of gedragsproblemen. Bij alle kinderen met een gecompli-
ceerd beloop werden 3 of meer van de 6 EEG criteria aangetoond, terwijl dit slechts 
bij één kind met een normaal, ongecompliceerd beloop werd gezien. 
 Het doel van behandeling van kinderen met epilepsie met antiepileptica is het 
voorkomen van aanvallen. In meerdere medicatie studies werd het EEG ook beoor-
deeld als uitkomstmaat. Epileptische activiteit wordt vaak volledig onderdrukt na star-
ten van diazepam, clonazepam en in mindere mate ook bij sulthiame bij kinderen met 
BCECTS. Er zijn geen studies die de effeciviteit van clobazam bij deze kinderen heeft 
onderzocht. Carbamazepine en natrium-valproaat zijn niet effectief in het onderdruk-
ken van epileptische activiteit. Er zijn meerdere studies verricht om na te gaan of het 
onderdrukken van epileptische activiteit zinvol is om de cognitieve functies van kinde-
ren met BCECTS te verbeteren. Maar er is geen dubbel-blinde, placebo-gecontroleerde 
studie gepubliceerd tot op dit moment. Eén niet-geblindeerde, prospectieve studie 
toonde een statistisch significante verbetering van de intelligentie quotiënt na behande-
ling met diazepam gedurende 3 a 4 weken en natriumvalproaat gedurende een lange 
periode. Maar, deze studie heeft een eigenaardige opzet en is daardoor lastig te inter-
preteren. 
 
Hoofdstuk 3 is een literatuuroverzicht waarbij de mechanismen besproken worden die 
verantwoordelijk zijn voor het optreden van het Landau-Kleffner syndroom en het 
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epilepsiesyndroom met continue optreden van piekgolfcomplexen gedurende de diepe 
slaap (CSWS). Alhoewel de klinische manifestaties en de definities van beide syndro-
men licht verschillen, worden beiden beschouwd een uiting te zijn van hetzelfde spec-
trum. Beide epilepsiesyndromen zijn leeftijdsafhankelijk, en worden gekenmerkt door 
het optreden van epileptisch aanvallen, epileptische afwijkingen in het EEG die sterk 
toenemen tijdens slaap, en ernstige cognitieve problemen. De diagnose ”epileptische 
encefalopathie” is gebaseerd op de veronderstelling dat voortdurende epileptische 
activiteit de progressieve verslechtering van de verschillende hersenfuncties veroor-
zaakt. 
 CSWS begint meestal met epileptische aanvallen, in slechts 20% van de kinderen is 
de cognitieve verslechtering het eerste verschijnsel, maar epileptische aanvallen komen 
ook in deze groep eigenlijk altijd voor. Bij het Landau-Kleffner syndroom komen epi-
leptische aanvallen maar voor bij 70-80% van de kinderen. In beide syndromen zijn de 
aanvallen veelal relatief makkelijk onder controle te krijgen met medicatie. 
 In het EEG wordt een ernstige toename van epileptische activiteit gezien geduren-
de slaap. Bij CSWS is continue aanwezige epileptische activiteit over beide hersenhelf-
ten gedurende slaap aanwezig in meer dan 85% van de tijd. Ook in het Landau-
Kleffner syndroom is er een toename in slaap van focale of gegeneraliseerde epilepti-
sche activiteit, maar hier wordt het 85% criterium door meer dan de helft van de kin-
deren niet bereikt. Bij CSWS verslechteren de cognitieve functies globaal. Gedragsver-
anderingen treden op en een psychose kan, weliswaar zeldzaam, worden gezien. Bij het 
Landau-Kleffner syndroom is er progressief verlies van het taalbegrip met name van de 
gesproken taal (auditieve verbale agnosie) en later verlies van de andere taalfuncties. 
Ook in het beloop van het Landau-Kleffner syndroom komen veel gedragsproblemen 
voor. 
 Er is bewijs dat het gebruik van carbamazepine, fenytoine en fenobarbital de aan-
leiding kan zijn voor het ontwikkelen van CSWS, maar dit mechanisme is zeldzaam. 
Beeldvorming middels MRI toont bij 33-50% van de kinderen met CSWS structurele 
hersenafwijkingen of beschadigingen. In de definitie van het Landau-Kleffner syn-
droom staat als criterium vermeld dat er geen afwijkingen bij beeldvorming mogen 
worden gezien. Maar, met speciale technieken kan wel worden aangetoond dat er spra-
ke is van volume verlies van de bovenste gebieden van de temporaalkwab. 
 Middels PET kan het glucose metabolisme van de hersenen worden gemeten. 
Meerdere studies zijn verricht bij kinderen met het Landau-Kleffner syndroom, maar 
de resultaten zijn inconsistent, zowel verminderd als toegenomen metabolisme wordt 
beschreven. Kinderen met het Landau-Kleffner syndroom hebben een grote kans om 
auditief aangeboden informatie te missen als deze informatie, in een onderzoeksopzet, 
enkele seconden na een piekgolf wordt aangeboden. 
 Landau-Kleffner syndroom is mogelijk een auto-immuun stoornis. De IgG index is 
soms verhoogd, een aanwijzing voor vorming van antilichamen binnen de bloed-
hersen-barriere. Auto-antilichamen tegen hersenweefsel worden gevonden, en behan-
deling met steroïden of immunoglobulines kan effectief zijn. Herstel van CSWS of het 
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Landau-Kleffner syndroom zonder restverschijnselen is spontaan mogelijk en na be-
handeling met anti-epileptica, immunoglobulines, steroïden of na epilepsiechirurgie. 
 
De studie beschreven in hoofdstuk 4 tracht enkele vragen die zijn gerezen in hoofd-
stuk 2 te beantwoorden. In 2005 publiceerde Berroya en medeauteurs een artikel waar-
in zij beschreven dat bij kinderen met BCECTS een routine EEG met registratie van 
het begin van de slaap dezelfde informatie oplevert met betrekking tot vastleggen van 
de piekfrequentie als een EEG registratie van de gehele nacht. Door de studieopzet 
werden echter met name EEG’s van kinderen met een normaal ongecompliceerd be-
loop beoordeeld en werd niet op de atypische EEG criteria gescoord. Daarom hebben 
wij een studie opgezet die uit twee delen bestaat. Het eerste deel bestaat uit een studie 
waarin de aanwezigheid van cognitieve of gedragsproblemen gerelateerd wordt aan de 
aanwezigheid van de atypische EEG criteria volgens Massa, de piekfrequentie en het 
optreden van non-dipool epileptische activiteit. Hiervoor zijn EEG bestanden op-
nieuw bekeken en separaat gescoord voor waak, het eerste uur van de slaap en rest van 
de slaap. Gegevens over school, medisch en psychologische rapporten waren beschik-
baar van 28 kinderen. 22 kinderen voldeden aan de criteria voor een normaal beloop, 6 
hadden een gecompliceerd beloop. Univariaat lineaire regressie analyse toonde statis-
tisch significante relaties tussen het optreden van een gecompliceerd beloop en I: de 
aanwezigheid van een intermitterend focus van trage hersenactiviteit in waak; II: een 
hoge piekfrequentie in het eerste uur van de slaap; III: de aanwezigheid van meerdere 
asynchroon optredende foci van epileptische activiteit in het eerste uur van de slaap; en 
IV: en een hoge piekfrequentie in de rest van de slaap. In waak werd geen verschil in 
piekfrequentie gevonden tussen de groepen met normaal beloop en gecompliceerd 
beloop. In het tweede deel zijn 30 EEG’s herbeoordeeld. Gescoord werd op aanwe-
zigheid van de verschillende EEG fenomenen in waak, eerste uur slaap en rest van de 
slaap. Op grond van de bevindingen hebben we geconcludeerd dat een regulier EEG 
in waak en het eerste uur slaap volstaat om de EEG criteria te kunnen scoren. 
 
Hoofdstuk 5 beschrijft een studie waarin de relatie tussen EEG kenmerken en de re-
sultaten van verschillende neuropsychologische testen beschreven wordt. In deze pro-
spectieve, beschrijvende studie werd gelijktijdig EEG registratie en neuropsychologisch 
onderzoek verricht in een grote groep kinderen met epilepsie. En controlegroep be-
staande uit kinderen die initieel verwezen waren met de verdenking epilepsie maar in 
tweede instantie deze diagnose verworpen was, ondergingen dezelfde procedure. Kin-
deren met subtiele aanvallen, dat wil zeggen een epileptisch aanval in het EEG en geen 
duidelijke verschijnselen bij gelijktijdige videoregistratie, werden onderscheiden van 
hen zonder deze subtiele aanvallen. De resultaten van de verschillende neuropsycholo-
gische testen werden gedurende een 2 uur durende registratie verricht werden verza-
meld. De resultaten van kinderen met subtiele aanvallen werden vergeleken met de 
kinderen zonder subtiele aanvallen en vergeleken met de controles. 
 We vonden dat kinderen met epilepsie en subtiele aanvallen tijdens registratie slech-
ter scoorden op verschillende testen dan kinderen zonder subtiele aanvallen. Dit was 
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het geval bij de Wechsler Intelligentie schaal voor totaal IQ, aandachtstesten, snelheid 
van informatie verwerking, geheugen functies en daarnaast voor de reeds bereikte 
schoolprestaties. Kinderen met epilepsie maar zonder subiele aanvallen deden het 
slechter dan controles bij geheugen functies en bereikte schoolprestaties. 
 Bij kinderen zonder subtiele aanvallen gedurende de registratie, was de frequentie 
van losse epileptiforme afwijkingen gerelateerd aan de cognitie uitslagen. De piekfre-
quentie werd verdeeld in 2 groepen: kleiner van 1% van de tijd en meer dan 1% van de 
tijd. Significante verschillen werden gevonden voor het totaal IQ, visueel- ruimtelijke 
oriëntatie en geheugen functies. 
 Op grond van deze resultaten hebben wij geconcludeerd dat het effect van frequent 
optredende epileptiforme activiteit (>1% van de tijd) op cognitieve functies lijkt op het 
effect van kortdurende subtiele aanvallen, maar minder sterk is en een kleiner aantal 
cognitieve functies betreft. 
 
Hoofdstuk 6 is een literatuuroverzicht waarin het probleem van structurele bias be-
schreven wordt van studies over het probleem van ontwikkelingsachterstand bij kinde-
ren die tijdens de zwangerschap blootgesteld zijn aan antiepileptica. Bias betekent hier 
dat door de opzet van een studie of selectie van patiënten de uitkomst van een studie 
niet meer representatief is voor de oorspronkelijke vraag en de uitkomst hierdoor als 
het ware een bepaalde kant opgestuurd wordt. Het is uitgebreid bekend dat blootstel-
ling al langer in gebruik zijnde antiepileptica een risico is voor het ontwikkelen van 
ernstige aangeboren afwijkingen tijdens de zwangerschap. Bij voorbeeld, de kinderen 
die zijn blootgesteld aan natriumvalproaat hebben een statistisch verhoogde kans op 
aangeboren afwijkingen vergeleken met kinderen die niet aan medicatie zijn blootge-
steld, maar ook vergeleken met kinderen blootgesteld aan carbamazepine. De recente 
jaren zijn er meerdere studie gepubliceerd over het voorkomen van achterstand in 
ontwikkeling zonder andere aangeboren afwijkingen of gelaatskenmerken. We hebben 
alle artikelen over dit onderwerp gepubliceerd tussen 1966 en begin 2008 nagezocht op 
dit onderwerp. 
 De mogelijke bias werd uitgesplitst in 2 groepen: factoren die tot vertroebeling 
leiden en methodologische problemen in de studie opzet. 
 We hebben 4 mogelijk vertroebelende factoren gedefinieerd. I: het feit dat de moe-
der bekend is met epilepsie geeft ook een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. 
Moeders met moeilijk te behandelen epilepsie gebruiken veelal meerdere medicamen-
ten en moeders met relatief onschuldige aanvallen kunnen hun medicatie vaak stoppen 
tijdens de zwangerschap. Dit mechanisme kan ertoe leiden dat de relatie tussen antiepi-
leptica en congenitale afwijkingen en of cognitieve problemen foutief wordt geinterpre-
teerd. II: Epileptische aanvallen gedurende de zwangerschap verhogen de kans op 
congenitale afwijkingen. III: In bepaalde subgroepen van moeders met epilepsie ligt de 
gemiddelde intelligentie lager dan gemiddeld. De gemiddelde cognitie van hun kinde-
ren is daardoor mogelijk lager. Hetzelfde mechanisme speelt bij de sociaal-
economische status. IV: De doseringen van antiepileptica is een mogelijke oorzakelijke 
factor waarvoor gecorrigeerd moet worden.  
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De 4 methodologische factoren zijn: I: selectiebias doordat patiënten benaderd werden 
vanuit een derdelijns centrum of vanuit een patiëntenorganisatie. II: problemen in e 
studieopzet. III: het gebruik van onduidelijke uitkomstmaten of een uitkomstmaat 
gebruiken in een zeer diverse leeftijdsgroep. IV: berekeningen over een onvoldoende 
grote groep kan ertoe leiden dat een bepaalde verbanden statistisch niet meer aange-
toond kunnen worden. 
 56 artikelen werden gevonden en geïnterpreteerd. Al deze artikelen hebben potenti-
eel problematische vertroebelende factoren of methodologische problemen die inter-
pretatie van de relatie tussen blootstelling aan anti-epileptica tijdens de zwangerschap 
en ontwikkelingsachterstand bemoeilijkt. Het is zeer goed mogelijk dat blootstelling 
tijdens de zwangerschap aan anti-epileptica leidt tot ontwikkelingsachterstand, ge-
dragsproblemen of leerproblemen op school. Maar een inschatting van de groote van 
deze kans is niet mogelijk. Daarnaast zou het kunnen zijn dat het specifiek verhoogde 
risico na blootstelling aan natriumvalproaat deels op bias berust. In het hoofdstuk 
stellen wij een aantal richtlijnen voor waaraan onderzoek naar deze vorm van ontwik-
kelingsachterstand zou moeten voldoen. 
    
Hoofdstuk 7 beschrijft een studie waarbij de relatie tussen hyperammoniaemie en cog-
nitive problemen onderzocht wordt bij kinderen met epilepsie. Natriumvalproaat is een 
anti-epilepticum dat door vele kinderen (en volwassenen) met epilepsie wordt gebruikt. 
Een van de bijwerkingen is een stijging van de ammoniak concentratie in het bloed: 
hyperammoniaemie. Deze bijwerking wordt bij kinderen in studies met een frequentie 
van 16-52% gerapporteerd en dit percentage is zelfs hoger als kinderen behandeld 
worden met natriumvalproaat in combinatie met andere medicijnen tegen epilepsie. 
 Hyperammoniaemie is veelal een bevinding zonder klinische verschijnselen, maar 
soms treden deze wel op bijvoorbeeld mentale traagheid of coma. Klinische verschijn-
selen zijn echter ook gerapporteerd bij relatief lage of zelfs normale ammoniak concen-
traties. Deze onduidelijkheid over de klinische relevantie van door natriumvalproaat 
veroorzaakte hyperammoniaemie heeft tot gevolg dat in de literatuur zeer diverse ad-
viezen worden gegeven hoe hiermee om te gaan. 
 12 kinderen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar werden in onze pilot-studie geïncludeerd. 
Bij deze kinderen werd capillair bloed uit de oorlel geprikt. Inname van eiwithoudende 
voeding en de afbraak hiervan in het lichaam leidt normaal binnen enkele uren tot een 
stijging van het ammoniak. Om deze reden hebben we ervoor gekozen kinderen 
tweemaal te testen: voor de lunch en 2 uur na de lunch. De andere condities die de 
cognitie en daarmee de testuitslagen kunnen beïnvloeden zoals de intelligentie van het 
kind, epilepsiesyndroom, concentraties van medicijnen en of het kind aanvalsvrij is of 
niet, werden stabiel geacht op beide tijdstippen. Als test gebruikten we verschillende 
onderdelen van de FePsy waarbij de nadruk gelegd werd op snelheid van motorisch 
handelen, reactietijd en geheugen. De eerste sessie begon om 12 uur en duurde 45-55 
minuten. Om 15 uur kwam het kind terug voor een tweede episode. Bij deze tweede 
episode werd een andere versie van dezelfde testen gebruikt. Door deze studieopzet 
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was het mogelijk om cognitieve functies van een kind bij normale ammoniak concen-
traties en bij relatief verhoogde concentraties te vergelijken. 
 Een kind had zeer grote problemen om de opdrachten te begrijpen, haar gegevens 
werden niet in de studie meegenomen. Bij de 11 resterende kinderen steeg de gemid-
deld ammoniak concentratie van 66 μmol (spreiding 36-92 μmol) naar 81 μmol (sprei-
ding 44-117 μmol) een stijging van 23% (statistisch niet significant). Er was een duide-
lijk verband tussen de uitslagen van alle testen voor de lunch en na de lunch. Er wer-
den geen statistisch significante verschillen gevonden tussen de voor de lunch en na de 
lunch uitslagen, behoudens voor de reactietijd voor de rechterhand. Hierbij was de 
uitslag bij hertesten na de lunch 12% trager (460 milliseconden vs. 410 milleseconden). 
Maar er werd geen verband gevonden tussen ammoniak waarden en deze reactietijd. 
De gemiddelde reactietijd voor de niet-dominante hand was ook trager (455 millise-
conden vs. 434 milliseconden) maar dit verschil was niet significant. Deze pilot-studie 
heeft meerdere methologische tekortkomingen. Onze conclusie was dat onze studie 
laat zien dat ammoniak waarden tot 117 μmol waarschijnlijk geen aanleiding geeft tot 
vertraging van de cognitieve functies. 
 
Hoofdstuk 8 is een bespreking van alle hoofdstukken. Het bevat een reflectie op de 
eerdere hoofdstukken en suggesties voor toekomstig onderzoek. 
 




