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Door gebruik van e-health wordt de mate van zelfmanagement door mensen met een chronische aandoening vergroot 

en wordt er efficiënter gebruik gemaakt van de gezondheidszorg. Althans, dat lezen we in vele beleidsstukken als het 

gaat om de zorg voor chronisch zieken. We weten echter nog onvoldoende wat personen met epilepsie hier bijvoorbeeld 

van vinden en of zij wel in de gelegenheid zijn om aan de slag te gaan met e-health. Ons onderzoek geeft hier inzicht in. 

bekend of mensen met epilepsie gegevens bijhouden, 

welke dat zijn en hoe zij dat doen. Ook is niet bekend 

hoeveel mensen met epilepsie in het bezit zijn van een 

computer of smartphone, die hiervoor nodig zijn. En niet 

onbelangrijk: wat vinden mensen met epilepsie van het 

gebruik van e-health? Dat was aanleiding om de volgende 

onderzoeksvragen te formuleren:

1 Wat monitoren mensen met epilepsie en wat gebruiken 

zij daarvoor?

2 Is het aantal mensen met epilepsie dat een computer of 

smartphone bezit vergelijkbaar met het aantal mensen 

in de algemene Nederlandse populatie?

3 Wat zien mensen met epilepsie als voor- en nadelen van 

het gebruik van e-health? Deze vraag is gesteld aan 

zowel gebruikers als niet-gebruikers van e-health. 

Het onderzoek
Er werd aan 1000 patiënten die de epilepsiepolikliniek van 

Kempenhaeghe bezochten in het eerste kwartaal van 2013 

Door: Loes Leenen (leenenl@kempenhaeghe.nl)1,2, Ben Wijnen1,2, Reina de Kinderen3, Caroline van Heugten4,  

Silvia Evers2,3, Marian Majoie1,4,5

1Academisch Centrum voor Epileptologie, Kempenhaeghe & MUMC+, Heeze, 2Health Service Research, Universiteit 

Maastricht, 3Trimbos Instituut, Utrecht, 4School of Mental Health & Neuroscience en 5School of Health Professions 

Education, Universiteit Maastricht

Het gebruik van e-health door 
mensen met epilepsie

Zelfmanagement gaat uit van de eigen kracht van de per-

soon en grijpt in op de negatieve effecten van chronisch 

ziek zijn, zoals het inleveren van autonomie, waardoor 

een gevoel van afhankelijkheid en machteloosheid kan 

ontstaan. De patiënt leert zelf doelen te stellen voor zijn 

zorg en gezondheid en leert hierdoor een actieve rol te 

spelen. E-health toepassingen kunnen hierbij ondersteu-

nen, want het zijn niet alleen instrumenten om de zorg 

toegankelijk, doelmatig en betaalbaar te houden, maar 

evenzeer middelen om zelfmanagement te bevorderen 

(Baardman et al., 2009). E-health toepassingen zouden 

gebruikt kunnen worden voor het bijhouden (zelfmonito-

ren) van aan epilepsie gerelateerde gebeurtenissen, zoals 

aanvallen, medicijngebruik en provocerende factoren. De 

samenhang tussen deze verschillende gebeurtenissen kan 

hiermee duidelijk worden. De uitwisseling van gegevens 

hierover kan zowel de persoon met epilepsie als de behan-

delaar ondersteunen om tot een gedeelde beslissing te 

komen over een behandeling. Het is echter nog weinig 

Verantwoorde epilepsiezorg

Epilepsie en risico’s
Zeventig procent van de mensen met epilepsie wordt aanvalsvrij. Er zijn dus ook  
mensen die ondanks medicatie of een andere behandeling nog aanvallen hebben.  
Die aanvallen kunnen in sommige gevallen risico’s met zich meebrengen.  
Zoals bij de meeste aandoeningen vragen mensen zich af of epilepsie ook  
levensbedreigend kan zijn. Het antwoord op deze vraag vindt u in de folder  
‘Epilepsie en risico’s’.  

Vraagt u de folder aan via e-mail info@epilepsiefonds.nl of telefoon 030 634 40 63. 
Het is niet de bedoeling deze folder uit te delen aan patiënten zonder begeleidend 
gesprek. 
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een vragenlijst gestuurd, met het verzoek deze ingevuld 

terug te sturen. Na acht weken werd een herinnering 

gestuurd. De vragenlijst bevatte veertien vragen, waarvan 

enkele demografische vragen, zoals leeftijd, geslacht van 

betreffende patiënt en wie de invuller (i.e. patiënt of naaste) 

was. Daarnaast werd er gevraagd welke aan de epilepsie 

gerelateerde verschijnselen werden bijgehouden, hoe dit 

werd gedaan (met pen en papier of digitaal) en waarom 

deze gegevens werden bijgehouden. Naast de vraag of 

men in het bezit was van computer of smartphone, werd 

de open vraag gesteld om twee voor- en nadelen te noe-

men van e-health.

Voor het analyseren van de vragenlijsten werd gebruik ge-

maakt van beschrijvende statistiek. De open vragen werden 

gecategoriseerd met behulp van een indeling opgesteld 

door Murray et al. (Murray et al., 2005). Om deze data 

over het in bezit hebben van computers en dergelijke te 

kunnen vergelijken met de algemene Nederlandse popu-

latie, werd gebruik gemaakt van de CBS database over 

hetzelfde jaar (Centraal Bureau voor de Statistiek: http://

statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLnl&P

A=71098ned&la=nl).

Resultaten en discussie 
Er werden 571 vragenlijsten teruggezonden. Deze waren 

gedeeltelijk door mensen met epilepsie ingevuld (259) en 

deels door ouders/verzorgers (175). In sommige gevallen 

was het onbekend. De gemiddelde leeftijd van de respon-

denten was 38,3 jaar (standaarddeviatie 18,5 jaar), de helft 

was vrouw. Op de vraag wat mensen met epilepsie het 

meeste monitoren bleek dit vooral de aanvalsfrequentie  

te zijn (62%). Daarnaast werden ook andere factoren  

bijgehouden zoals medicatiewijzigingen, bijwerkingen, 

stressfactoren, slaapritme of menstruatiecyclus (48%). 

Iets meer dan de helft van de respondenten gebruikte een 

methode om medicatie niet te vergeten, zoals de medicijn-

doos. Ter vergelijking: 40% van de mensen met een chro-

nische aandoening houden verschijnselen bij van hun 

aandoening (Krijgsman et al., 2015). De drie belangrijkste 

redenen voor mensen met epilepsie om te zelfmonitoren 

waren: ‘inzicht krijgen in het aanvalspatroon’ (91%), ‘mo-

gelijke oorzaak vinden van aanvallen’ (88%) en ‘omdat de 

behandelaar dit vraagt’ (87%). 

Het bezit van computer of smartphone is bij de respon-

denten lager dan bij de Nederlandse bevolking. In Neder-

land heeft 95% van de mensen een computer en 72% een 

smartphone, terwijl dit voor de ondervraagden respectie-

velijk 82% en 37% was. Er wordt echter zeker niet minder 

bijgehouden dan bij andere chronische aandoeningen, 

zelfs iets meer (Krijgsman et al., 2015). Het zelfmonitoren 

gebeurde over het algemeen ook niet met hulp van 

e-health(-toepassingen), maar op de meer traditionele 

manier (pen en papier).

De voor- en nadelen van e-health die door de respondenten 

werden genoemd werden in categorieën geplaatst (figuur 

1). De in deze figuur weergegeven gegevens tonen dat wat 

door de ene respondent als voordeel wordt gezien, door 

een ander als nadeel beschouwd wordt. In de categorie 

‘bevorderen van zelfzorg’, die zowel op voor- als nadeel 

hoog scoort, vinden we uitspraken als ‘minder stress’ en 

‘meer onafhankelijk’, tegenover ‘meer stress’ en ‘een 

medicatie-alarm is confronterend’. De categorie ‘toegan-

Figuur 1 Genoemde voor- en nadelen van eHealth. (N.B. Privacy en Gebruiksvriendelijkheid horen bij kwaliteitscriteria, maar werden in 

verhouding vaak genoemd en daarom in een aparte categorie benoemd.) 
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Epilepsie Magazine
Hebt u al kennisgemaakt met het voorlichtingsmagazine  
van het Epilepsiefonds: Epilepsie Magazine? 
Epilepsie Magazine bevat artikelen over wetenschappelijk 
onderzoek, ervaringsverhalen over mensen met epilepsie  
en hun omgeving, medische achtergrondinformatie en 
epilepsienieuws. 

Neem nu een abonnement! 
Abonnees ontvangen het kwartaalblad voor € 20,– per jaar. 
Nieuwe abonnees ontvangen het eerste nummer gratis!  
Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u uiteraard bellen  
of mailen met Annelies Bakker, hoofdredacteur van Epilepsie 
Magazine: 030 634 40 63 of bakker@epilepsiefonds.nl.
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kelijkheid’ lijkt interessant omdat de respondenten hier 

vaak hun bezorgdheid uitten over de  vraag of e-health wel 

voor iedereen een geschikt medium is. ‘Kunnen ouderen 

hier wel mee omgaan?’ was een van die bezorgde uitspra-

ken. Er zijn vaak tegengestelde meningen. Dit blijkt bij-

voorbeeld uit enkele uitspraken uit de categorie gebruiks-

vriendelijkheid: ‘makkelijk voor het noteren van aanvallen, 

de telefoon heb je altijd bij je’ tegenover ‘dat vraagt om een 

extra inspanning, pen en papier gebruiken is gemakkelij-

ker’. Uitspraken van sommige respondenten maken ook 

duidelijk dat het belangrijk is om verwachtingen over wat 

e-health kan betekenen, te managen. Zoals: ‘de behande-

laar weet altijd wat er met mij aan de hand is’ en ‘dan kan 

hij altijd op afstand een EEG maken, zonder dat ik die las-

tige draadjes moet laten opplakken’.

Conclusie 
Mensen met epilepsie houden vooral de aanvalsfrequentie 

bij en houden meer bij dan mensen met andere chronische 

aandoeningen. Hiervoor gebruiken ze vooral pen en papier. 

Ze zijn minder vaak in het bezit van computer en smart-

phone dan de gemiddelde Nederlander. Deze resultaten 

en de antwoorden op de vraag hoe patiënten met epilepsie 

over het algemeen aankijken tegen e-health zijn gepubli-

ceerd in Leenen et al. (2016).

Over e-health denken mensen met epilepsie heel verschil-

lend. Iets dat door de een als voordeel gezien wordt, wordt 

door een ander als nadeel gezien. Ook over e-health en 

hoe dit zelfmanagement ondersteunt, wordt heel gevari-

eerd gedacht. Zelfmanagement is nu eenmaal niet in een 

model te vangen (Trappenburg et al., 2013) en niet ieder-

een is even vaardig in het omgaan met e-health (Gerads, 

2010). Kortom: kennis over deze verschillende visies kan 

helpen bij het bepalen van de juiste, meer op de persoon 

toegespitste aanpak om zelfmanagement te ondersteunen, 

met of zonder hulp van e-health. 
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