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‘Omdat het chirurgisch 
genezen van epilepsie 
beter is dan het 
medicamenteus 
voorkomen van 
aanvallen.’
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Inleiding
Mijnheer de Rector Magnificus, geachte collegae,  
beste familie en vrienden, waarde toehoorders, 

Het is 20 maart 1998. Mijn voorganger, emeritus hoogleraar 
Onno van Nieuwenhuizen, spreekt zijn inaugurele rede uit, 
getiteld “Vluchten kan niet meer”.← Deze titel verwees 
naar de heersende opvatting in de beginjaren van de 
kinderepilepsiechirurgie, dat een operatie als laatste 
strohalm gezien moet worden, wanneer geen andere uitweg 
meer mogelijk is. Angst en onzekerheid over operatie en 
uitkomst stonden voorop in het denken van vele ouders en 
behandelaars.

Het is 3 juni 2013, vandaag. De titel van mijn oratie is  
“Beter genezen dan voorkómen”. Ik zal u ervan proberen 
te overtuigen dat het genezen van epilepsie te verkiezen is 
boven het voorkómen van aanvallen. Epilepsiechirurgie is 
de enige curatieve behandelmogelijkheid, die kan leiden tot 
aanvalsvrijheid, medicatievrijheid, en ontwikkelingsvoor-
uitgang. Chirurgie moet bij kinderen dan ook al snel na de 
diagnose epilepsie overwogen worden. Ik zal betogen dat 
het bereiken van genezing prioriteit hoort te krijgen. Ik 
voorzie dat de komende jaren óók kinderen die met anti- 
epileptica aanvalsvrij zijn voor chirurgie in aanmerking 
komen. Kortom, we zijn inmiddels zo ver dat ouders niet 
meer het gevoel hebben te moeten vluchten voor chirurgie, 
maar teleurgesteld zijn als een operatie géén optie is.

Het is 16 augustus 2033 – mijn 67e verjaardag – wellicht 
eerder of zelfs nóg later. Ik zou mijn afscheidsrede de titel 
“Beter voorkómen dan genezen” kunnen geven. Als 
epilepsiechirurgie bij kinderen een alom geaccepteerde en 
vroeg ingezette behandeling is, zullen accenten in ons 
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wetenschappelijk onderzoek de komende decennia ver-
schuiven in de richting van de “anti-epileptogenese”; het 
remmen van het ontstaansproces van epilepsie.← Mijn 
huidige titel kan dan worden omgedraaid. We zullen er dan 
naar streven om bij patiënten met bekende risicofactoren 
– zoals bepaalde genetische afwijkingen, koortsstuipen, of 
aanlegstoornissen – de epileptogenese medicamenteus 
tegen te gaan, zodat aanvallen nooit optreden en chirurgie 
niet eens overwogen hoeft te worden. Ziektemodificerende 
behandeling, met als doel het voorkómen van epilepsie, is 
dan ongetwijfeld beter dan genezen. 

Dames en heren, ik zal u de komende 40 minuten allereerst 
uiteenzetten wat de belangrijkste ontwikkelingen binnen 
de epilepsiechirurgie zijn die de enorme stijging van het 
aantal kinderoperaties in de laatste jaren verklaren, en die 
gemaakt hebben dat chirurgie niet meer als laatste stro-
halm maar als vroege optie gezien moet worden. Ik wil u 
illustreren hoe de koppeling tussen ons dierexperimenteel 
en klinisch toegepast wetenschappelijk onderzoek tot 
nieuwe inzichten heeft kunnen leiden. Voorts schets ik u de 
ambities van de Utrechtse kinderneurologie. Voordat ik 
afsluit met een woord van dank, licht ik nog enkele ontwik-
kelingen binnen de Nederlandse kinderneurologie toe, die 
het mede mogelijk hebben gemaakt om de kinderneurolo-
gie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht tot 
expertisecentrum voor refractaire kinderepilepsie te 
maken.
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Feiten en cijfers
Epilepsie is de meest voorkomende chronische aandoening 
van het zenuwstelsel bij kinderen. De oorzaken zijn divers 
en het beloop is onvoorspelbaar. In ons land krijgen meer 
dan 2.000 kinderen per jaar de diagnose en lijden ongeveer 
20.000 kinderen aan epilepsie.← Van oudsher bestaat de 
behandeling uit het geven van medicijnen, anti-epileptica, 
die de aanvallen voorkómen maar de epilepsie niet genezen; 
zij hebben geen invloed op het natuurlijk beloop van de 
aandoening. In de laatste eeuw hebben meer dan 25 anti- 
epileptica het licht gezien. Desalniettemin blijft het succes 
van medicamenteuze behandeling beperkt. Op het eerste 
middel wordt ongeveer de helft van de patiënten aanvals-
vrij.← De kans op aanvalsvrijheid daalt bij elk volgend 
middel exponentieel.← Als twee of meer goed gekozen en 
goed gedoseerde anti-epileptica niet tot aanvalsvrijheid 
leiden, spreken we van farmacoresistente – of refractaire 
– epilepsie.← Bij een kwart van alle kinderen is de epilepsie 
refractair.← Dat betekent in Nederland zo’n 500 nieuwe 
kinderen per jaar. Voor deze groep bestaan vier behandelop-
ties: tóch weer een nieuw anti-epilepticum proberen, het 
ketogene dieet, de nervus vagus stimulator, of epilepsie-
chirurgie. De kans dat met de eerste drie opties de aanvals-
frequentie met meer dan de helft afneemt is maar 30 tot 
50%; aanvalsvrij worden deze kinderen zelden.←

Het ultieme doel van epilepsiebehandeling is natuurlijk 
genezing. Dat kan gedefinieerd worden als het bereiken van 
zowel blijvende aanvalsvrijheid als medicatievrijheid. 
Genezing is slechts op twee manieren mogelijk; door tijd of 
door epilepsiechirurgie. Beide zijn helaas van toepassing op 
slechts een deel van onze patientjes. In het eerste geval doel 
ik op het gunstige natuurlijk beloop van een aantal kinder-
epilepsie syndromen, waarbij de aanvallen spontaan 
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overgaan bij het ouder worden. In het tweede geval kom ik 
uit op het belangrijkste onderwerp van deze rede; chirur-
gie, als meest effectieve behandeling van epilepsie. 

Wat is epilepsiechirurgie? Indien de bron van de epilepsie 
plaatselijk is en niet nabij belangrijke hersengebieden is 
gelegen, kan deze operatief worden verwijderd. Bij een 
meer uitgebreide – halfzijdige – epilepsiebron die veroor-
zaakt wordt door één zieke hersenhelft, kan deze hemisfeer 
volledig worden ontkoppeld. Dat heet een functionele 
hemisferectomie. Bij kinderen ligt de kans op het bereiken 
van aanvalsvrijheid na chirurgie tussen de 50 en 80%.← Bij 
velen van hen kan de medicatie na de ingreep volledig 
worden afgebouwd, zodat de epilepsie echt als genezen kan 
worden beschouwd.← Bij goed geselecteerde patiënten is een 
operatie zó effectief, dat tot nu toe slechts één gerandomi-
seerde trial naar de meerwaarde van epilepsiechirurgie is 
gestart en ook afgerond.← Meer bewijs was kennelijk niet 
nodig, niet haalbaar, of niet ethisch toelaatbaar.

Epilepsiechirurgie is niet alleen buitengewoon effectief,  
het is ook veilig; de mortaliteit ligt ver onder de 1%, en de 
morbiditeit is ongeveer 5%.← Als laatste – en dat is een 
argument waar we in de huidige tijd niet omheen kunnen 
– het is ook kostenbesparend. Bij kinderen die kandidaat 
zijn voor epilepsiechirurgie is opereren goedkoper dan 
doorgaan met medicijnen.← De directe medische kosten van 
een operatie zijn op de korte termijn uiteraard hoger, maar 
na enkele jaren wint chirurgie het overtuigend van conser-
vatieve behandeling.← Vooral bij kinderen, die nog een 
leven lang voor zich hebben, is epilepsiechirurgie dus 
relatief goedkoop. 
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In Nederland wordt epilepsiechirurgie bedreven in drie 
centra; het UMC Utrecht, het Academisch Ziekenhuis 
Maastricht, en het VU Medisch Centrum. De langste erva-
ring bestaat in Utrecht, waar sinds 1973 meer dan 1.100 
patiënten zijn geopereerd. Alle Nederlandse kinderen die 
voor epilepsiechirurgie in aanmerking komen worden 
geopereerd in het UMC Utrecht. Het aantal kinderoperaties 
stijgt zeer snel; van enkelen begin jaren negentig tot 
inmiddels 50 kinderen per jaar. In totaal zijn al 340 kinde-
ren hier geopereerd. Het succespercentage is opvallend 
hoog; twee jaar na de ingreep is ongeveer 75% van de 
kinderen aanvalsvrij. Dit is grotendeels te danken aan het 
zorgvuldige diagnostische en besluitvormende traject dat 
vooraf gaat aan de operatie, en dat wordt gecoördineerd 
door de Landelijke Werkgroep Epilepsie Chirurgie. Hierin 
zijn diverse specialisten uit de drie chirurgische centra en 
de twee Nederlandse epilepsiecentra vertegenwoordigd.  
Het succes van de operaties is verder toe te schrijven aan het 
vakmanschap van onze twee epilepsiechirurgen, Peter van 
Rijen en Peter Gosselaar. 
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Ontwikkelingen
Hoe is die exponentiële stijging in het aantal kinderoperaties 
te verklaren?

Om dat te begrijpen moet ik u eerst iets uitleggen over de 
indicaties voor epilepsiechirurgie. Aanvankelijk was een 
operatie voorbehouden aan refractaire patiënten met een 
goed omlijnde, liefst in de temporaalkwab gelegen en op de 
MRI zichtbare oorzaak, daarmee corresponderende EEG 
afwijkingen, en bij voorkeur een normale ontwikkeling.  
De laatste jaren zijn al deze criteria aanzienlijk verruimd. 
We kunnen en durven steeds meer, en met regelmaat 
worden kinderen die in het verleden zijn afgewezen alsnog 
geopereerd.

Een eerste verklaring voor de snelle groei is de sterk toe-
genomen bewustwording bij verwijzers. Wetenschappelijke 
publicaties, veelvuldige nascholingen, en de aanhoudend 
goede resultaten van het landelijke epilepsiechirurgie 
programma hebben daar zeker aan bijgedragen. Toch wordt 
de mogelijkheid van chirurgie nog aanzienlijk onderbenut.← 
Zo werd in een grote Amerikaanse populatiestudie minder 
dan de helft van de kinderen met refractaire epilepsie 
verwezen voor prechirurgische evaluatie. Het aantal 
kinderen dat op basis van de MRI als mogelijk operabel 
werd beschouwd, was meer dan twee keer zo hoog als het 
aantal kinderen dat daadwerkelijk werd geopereerd.←

Een tweede verklaring voor het groeiende aantal kinderope-
raties is het besef dat jonge kinderen met een plaatselijke 
structurele bron gegeneraliseerde EEG afwijkingen kunnen 
hebben.← De resultaten van epilepsiechirurgie bij kinderen 
met een van oudsher als inoperabel beschouwde epilepsie 
– zoals het syndroom van West of Ohtahara – zijn uitste-
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kend, mits de MRI een plaatselijke of eenzijdige laesie 
toont.←

Een derde verklaring ligt bij de snelle ontwikkelingen in 
bronlokalisatie, waaronder structurele en functionele 
beeldvorming. Sterkere MRI scanners en nieuwe MRI 
analysetechnieken hebben bijgedragen aan een hogere 
detectiekans van epileptogene afwijkingen. Met MEG, 
PET, SPECT en met functionele MRI kunnen we bij steeds 
meer patiënten, ook als de scan normaal is, een goede 
indruk krijgen over de ruimtelijke relatie tussen de 
epileptische bron en nabijgelegen onmisbare hersenfunc-
ties. Bij onduidelijkheid over de exacte lokalisatie van de 
bron kan gebruik gemaakt worden van intracraniële EEG 
registraties. Het UMC Utrecht heeft onder leiding van 
Frans Leijten een unieke expertise opgebouwd in het 
gebruik van subdurale gridelectrodes. Als electrodes 
meer in de diepte geplaatst moeten worden kunnen 
kinderen in Amsterdam of Maastricht een zogenaamd 
stereo-EEG ondergaan om de mogelijkheid van een 
operatie nader te evalueren. Nieuwe ontwikkelingen in 
de analyse van deze intracraniële electrodesignalen, 
kijkend naar hoog-frequente oscillaties, zijn veebelo-
vend.← De klinisch diagnostische waarde hiervan wordt 
door Maeike Zijlmans en Maryse van ’t Klooster nader 
bestudeerd.

De vierde en laatste verklaring voor het groeiend aantal 
kinderoperaties is het besef dat mentale retardatie geen 
contra-indicatie is voor chirurgie. Sterker nog, tot 70% 
van de kinderen met refractaire epilepsie heeft een 
ontwikkelingsachterstand.← Bijna alle kinderen die op 
jonge leeftijd een hemisferectomie ondergaan hebben 

24,25,26

27

28



Beter genezen dan voorkomen  |  11

vóór de operatie een ontwikkelingsstilstand of zelfs achter-
uitgang. Vrijwel allemaal tonen ze na de ingreep weer 
vooruitgang van de mentale ontwikkeling.← Een verbetering 
van ontwikkelingskansen wordt dan ook als belangrijke 
uitkomstmaat van epilepsiechirurgie gezien, vooral bij 
jonge kinderen. Het werk van onze sector kinderneuropsy-
chologie – Monique van Schooneveld, Joost Meekes en Olga 
Braams, onder leiding van Aag Jennekens-Schinkel – 
draagt in belangrijke mate bij aan onze kennis over cogni-
tieve uitkomst na kinderepilepsiechirurgie. 

29
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Het “gezonde” brein
Wat bepaalt nu de uitkomst na epilepsiechirurgie? 

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de kans op 
aanvalsvrijheid en het cognitieve niveau na een operatie 
afhangen van de functionele en structurele integriteit van 
het resterende, niet verwijderde brein. Dit is immers het 
hersenweefsel dat verdere ontwikkeling van het kind en 
blijvende aanvalsvrijheid moet garanderen. Dit weefsel 
bepaalt ook of, en in welke mate, functies die in het verwij-
derde gebied lagen kunnen worden overgenomen; de 
zogenaamde hersenplasticiteit, die bij kinderen gelukkig 
meer uitgesproken is dan bij volwassenen. 

Maar hoe gezond is het “gezonde” brein bij kinderen met 
focale epilepsie eigenlijk? En welke factoren zijn van 
invloed zijn op de integriteit van dit gezonde brein, op 
afstand van het epileptische focus? Belangrijke vragen van 
ouders zijn of epileptische aanvallen zélf de hersenen 
kunnen beschadigen, en of anti-epileptica de ontwikkeling 
bedreigen. Daaraan gekoppeld; hoe snel moeten we opere-
ren, om de tijd dat het brein aan deze schadelijke invloeden 
is blootgesteld zo kort mogelijk te maken, en de functionele 
herstelkansen zo hoog mogelijk?

Het startpunt voor het onderzoek naar de relatie tussen de 
integriteit van het resterende brein en de functionele 
uitkomst na epilepsiechirurgie was heel eenvoudig. Wij 
vroegen ons af of de aanwezigheid van MRI afwijkingen in 
de gezonde hersenhelft van invloed was op de uitkomst na 
een hemisferectomie. De studie van Kim Boshuisen toonde 
aan dat kinderen met MRI afwijkingen in de “gezonde” 
hemisfeer inderdaad een twee keer zo lage kans hebben op 
aanvalsvrijheid, en een twee keer zo hoge kans op een IQ 
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onder de 55.← Structurele integriteit van het gezonde brein 
doet er dus wel degelijk toe. Nicolien van der Kolk en Ron 
van Empelen onderzochten vervolgens in hoeverre het type 
epilepsie-veroorzakende pathologie van invloed was op de 
motorische ontwikkeling van kinderen na een hemisfer-
ectomie. Het bleek dat kinderen met aanlegstoornissen na 
de operatie een veel minder gunstige motorische ontwikke-
ling doormaakten dan kinderen met een vasculair letsel dat 
rond de geboorte was ontstaan.← Deze resultaten suggereren 
dat de pathologie bij kinderen met een eenzijdig zichtbare 
aanlegstoornis veel diffuser is en in subtiele mate ook de 
gezonde hemisfeer treft; functieherstel is dan beperkt. 

In het begin van dit millennium werden de eerste klinische 
studies gepubliceerd waaruit bleek dat bij patiënten met 
focale epilepsie uitgebreide afwijkingen in de witte stof van 
de hersenen aanwezig zijn, ook ver van de epileptische 
bron.← Met diffusie tensor MRI (DTI) kan de microstructure-
le integriteit van witte stof worden onderzocht. Wat zijn de 
gevolgen van deze met DTI aantoonbare witte stof afwijkin-
gen op het functioneren van een patiënt? Meerdere studies 
toonden aan dat de witte stof integriteit correleert met 
cognitieve functies bij volwassen epilepsiepatiënten.← 
Suzanne Koudijs en Jolien van Campen lieten zien dat ook 
bij kinderen met tubereuze sclerose het IQ afhan kelijk is 
van de structuur van de witte stof.← Gevolgen lijken deze 
DTI afwijkingen, die niet op een conventionele MRI zicht-
baar zijn, dus wel te hebben. Maar waar komen ze vandaan? 
Is de onderliggende epilepsie-veroorzakende pathologie veel 
uitgebreider dan verwacht, of zijn ze het gevolg van medica-
tie of aanvallen?
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Om dit te onderzoeken kan goed gebruik gemaakt worden 
van diermodellen. Daarmee ondervangen we het grootste 
probleem van vrijwel alle humane studies, namelijk de 
heterogeniteit van de onderzochte cohorten. Patiënten 
lijden immers aan epilepsie van verschillende duur, met 
verschillende oorzaken, en gebruiken verschillende 
anti-epileptica.

Het eerste diermodel was een rattenmodel voor slaapkwab-
epilepsie, door Pieter van Eijsden onderzocht in het MR 
centrum van Yale, onder begeleiding van Robin de Graaf. 
DTI onderzoek bij deze ratten toonde witte stof afwijkingen 
aan, die slechts ten dele reversibel waren en al optraden 
voordat de eerste klinische aanvallen ontstonden.← Deze 
witte stof afwijkingen bleken te berusten op een stoornis in 
myeline. Een probleem in dit model was echter dat het 
proces van epileptogenese in gang werd gezet door een 
ernstige status epilepticus. Of de witte stof afwijkingen 
door de status werden veroorzaakt of daadwerkelijk gerela-
teerd waren aan epileptogenese, bleef dus onduidelijk.

Gekozen werd daarom voor een tweede diermodel, het 
tetanus toxine model, waarmee focale corticale epilepsie bij 
ratten kan worden opgewekt. Het voordeel van dit model is 
dat er geen status epilepticus optreedt en ook geen plaat-
selijk letsel in de hersenschors ontstaat. De verder gezonde 
ratten hebben frequente en goed te verdragen aanvalletjes, 
die maanden doorgaan. Wim Otte heeft dit diermodel 
nader onderzocht in de Biomedische MR Imaging en 
Spectroscopie Groep van het UMC Utrecht, geleid door Rick 
Dijkhuizen. Ook in dit diermodel werden al snel na het 
ontstaan van epilepsie uitgebreide witte stof afwijkingen 
gezien, die in ernst correspondeerden met de aanvalsfre-
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quentie.← De gevolgen voor de hersenen waren veel groter 
dan alleen de structurele DTI veranderingen. Wim heeft 
– in samenwerking met professor Kees Stam uit het VU 
Medisch Centrum – netwerkanalyses verricht op het 
gehele brein. De functionele verbindingen tussen beide 
hersenhelften waren afgenomen, en de organisatie en 
efficiëntie van functionele netwerken waren verstoord. 
Daarnaast werden afwijkingen gezien in volume, vorm, en 
structuur van de hippocampus,← en bleek het witte stof 
volume verminderd. Dit model heeft ons geleerd dat witte 
stof afwijkingen en functionele netwerk veranderingen, die 
ook in klinische studies zijn aangetoond,← door de aanval-
len zélf veroorzaakt kunnen worden, en niet alleen te 
verklaren zijn door de onderliggende epileptogene patholo-
gie of door het gebruik van anti-epileptica. 

Een extra argument voor de hypothese dat hersennetwerk 
veranderingen niet zo zeer gerelateerd zijn aan de oorzaak 
van epilepsie, maar meer het gevolg zijn van de aanvallen, 
komt uit het onderzoek van Eric van Diessen. Hij bestudeer-
de, onder begeleiding van Floor Jansen, in het EEG de 
hersennetwerken van kinderen bij wie pas net de diagnose 
focale epilepsie gesteld was. Er bleken geen verschillen te 
bestaan tussen individuele netwerkkenmerken van kinde-
ren met epilepsie en die van gezonde controles.← Aan het 
begin van de epilepsie zijn functionele netwerken kennelijk 
in veel mindere mate aangedaan dan bij chronische epilep-
sie, als het brein al jarenlang aan aanvallen is blootgesteld.
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Time is brain
De onderzoeksresultaten die ik tot nu toe met u besprak 
leerden ons dat aanvallen kwaad kunnen en deels verant-
woordelijk zijn voor de witte stof veranderingen en net-
werkverstoringen bij focale epilepsie. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat langer bestaande epilepsie tot slechtere 
cognitieve uitkomsten leidt na chirurgie.← Wat dat betreft is 
het in de stroke-wereld veel gebruikte adagium Time is 
Brain← ook van toepassing op kinderen met epilepsie. Hoe 
korter de epilepsie, hoe beter het cognitieve functioneren. 
Niet alleen de cognitieve uitkomst van epilepsiechirurgie is 
afhankelijk van de duur van de actieve epilepsie. Ook de 
aanvalsuitkomst blijkt hieraan gerelateerd. Bij frontaal-
kwab epilepsie, bij cavernomen, en bij ontwikkelingstumo-
ren bleek de kans op aanvalsvrijheid hoger bij een kortere 
duur van de epilepsie.←

De nadelige invloed van langdurige epilepsie op het cogni-
tieve functioneren is niet alleen toe te schrijven aan de 
schadelijke gevolgen van aanvallen. Ook anti-epileptica 
kunnen verantwoordelijk zijn voor cognitieve stoornissen. 
Van vele middelen is bekend dat zij verschillende aspecten 
van cognitie en gedrag nadelig kunnen beïnvloeden, 
waaronder alertheid, snelheid, leren en geheugen.← Subtiele 
cognitieve bijwerkingen van anti-epileptica kunnen bij zich 
ontwikkelende kinderen op de lange termijn een cumula-
tieve invloed hebben op hun uiteindelijke intellectuele 
functioneren.← Daarnaast is uit dierexperimenteel onder-
zoek bekend dat anti-epileptica op jonge leeftijd kunnen 
interfereren met de normale hersenontwikkeling.← Langdu-
rig gebruik van medicatie kan dus irreversibele cognitieve 
gevolgen hebben. 
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Kortom; een kortere epilepsieduur en korter gebruik van 
medicatie zullen de uitkomst van kinderen na epilepsie-
chirurgie verbeteren. En dat brengt me bij de titel van deze 
oratie.
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Beter genezen  
dan voorkomen

Het aanbieden van een behandeling die een grote kans op 
genezing brengt prevaleert – bij juist geselecteerde patiën-
ten – boven de vaak ijdele pogingen om medicamenteus 
aanvallen te voorkómen. Een lange duur van de epilepsie is 
van nadelige invloed op de prognose van patiënten. Toch 
bleek het gemiddelde interval tussen het ontstaan van de 
epilepsie en de operatie in ons totale cohort volwassen 
chirurgiekandidaten 21 jaar te bedragen. Bij bijna drie-
kwart van hen debuteerde de epilepsie op de kinderleeftijd. 
Hoe eerder we tegenwoordig chirurgie overwegen, hoe 
minder volwassenen en hoe meer kinderen dus geopereerd 
zullen worden. Dat is precies de ontwikkeling die we nu in 
Nederland zien.

Het zal een uitdaging zijn om vroeg díe kinderen te identifi-
ceren bij wie chirurgie een mogelijke behandeloptie is. Dat 
wil zeggen, kinderen met een symptomatische epilepsie en 
het vermoeden op een plaatselijke of halfzijdige structurele 
oorzaak. Kinderen zullen verwezen moeten worden naar 
een expert die de mogelijkheden en onmogelijkheden van 
chirurgie kan overzien, zeker indien aan de criteria van 
farmacoresistentie wordt voldaan – en dat kan al binnen 
een jaar. Vanuit dat perspectief is het belangrijk dat kinde-
ren al vroeg na het debuut van hun epilepsie gezien worden 
door een specialist met ervaring in de kinderepilepsie. In 
lijn met, en zelfs voorafgaand aan de door de Epilepsie 
Vereniging Nederland opgestelde kwaliteitscriteria vanuit 
patiëntenperspectief,← heeft het UMC Utrecht sinds 2008 
een zogenaamde First Seizure Clinic. Mijn gewaardeerde 
collega Floor Jansen heeft deze efficiënte vorm van vroege 
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diagnostiek bij kinderen met de verdenking op epilepsie 
gestart en uitgebouwd. Meer dan 500 kinderen bezochten 
inmiddels dit spreekuur. Wij vinden dat kinderen met 
epilepsie snel een correcte classificerende en etiologische 
diagnose verdienen, zodat een adequate behandeling 
daarop kan worden afgestemd.

U kunt zich – ik denk terecht – afvragen of epilepsie wel 
refractair moet zijn voordat een operatie wordt overwogen. 
Is een veilige ingreep die kan leiden tot aanvals- en medica-
tievrijheid, dus genezing, niet te verkiezen boven jarenlang 
of zelfs levenslang medicatiegebruik? Wij zullen ongetwij-
feld kinderen gaan opereren die met één of twee medicij-
nen aanvalsvrij zijn, mits zij een evidente epileptogene lesie 
op de MRI hebben, die gelegen is buiten eloquente hersen-
gebieden, en voor de neurochirurg veilig benaderbaar is. 
Epilepsiechirurgie als één van de eerste behandelopties, is 
dat realistisch? Kunnen we al vroeg voorspellen voor welk 
kind blijvende aanvalscontrole met medicatie onwaarschijn-
lijk is? Ook daar ligt een uitdaging. De kans op complete 
remissie – dat wil zeggen ten minste vijf jaar aanvalsvrij-
heid zonder medicatie – bleek bij kinderen met een 
afwijkende MRI slechts 33%.← Initiële aanvalscontrole onder 
anti-epileptica is bij kinderen met focale epilepsie geenszins 
voorspellend voor een blijvend succes.← Van sommige 
oorzaken, zoals mesiotemporale sclerose of focale corticale 
dysplasie, is bekend dat de kans op blijvende remissie 
uitermate klein is.←

Als we – vanuit het perspectief van genezing – een snelle 
chirurgische behandeling propageren en bezorgd zijn over 
de cognitieve lange termijn effecten van langdurig anti-epi-
lepticagebruik, dan is ook vroege medicatieafbouw na de 
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operatie een logische overweging. Tot voor kort werd echter 
wereldwijd geadviseerd pas na ten minste één tot twee jaar 
postoperatieve aanvalsvrijheid te starten met medicatieaf-
bouw. Kim Boshuisen heeft met de TimeToStop studie bij 766 
in Europa geopereerde kinderen kunnen aantonen dat 
vroege medicatiemindering geen invloed heeft op de kans 
op uiteindelijke aanvalsvrijheid.← Vroege afbouw ontmas-
kert incompleet chirurgisch succes sneller, zodat duidelijk 
wordt welke kinderen nog medicijnen nodig hebben. Bij de 
meeste anderen kan hiermee het langdurig en onnodig 
doorgeven van medicatie worden voorkomen. Deze studie, 
die mogelijk is gemaakt door de samenwerking tussen 
Europese centra voor kinderepilepsiechirurgie, U-task, heeft 
het afbouwbeleid nu al in belangrijke mate beïnvloed. De 
volgende stap zal een multicenter trial zijn naar de cognitie-
ve voordelen van vroege versus late medicatieafbouw na 
epilepsiechirurgie bij kinderen. Ook hier geldt dus: “gene-
zen is beter dan voorkómen”; vroeg bereiken van aanvals- 
én medicatievrijheid is beter dan het kunstmatig en meest-
al onnodig medicamenteus voorkómen van postoperatieve 
aanvallen. 

15
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UMC Utrecht  
Hersen centrum – Epilepsie

Door de epilepsiechirurgische ervaring en de Utrechtse 
expertise op het gebied van de epilepsiegenetica heeft de 
kinderneurologie in het UMC Utrecht de laatste jaren de 
kans gekregen uit te groeien tot een landelijk verwijzings-
centrum voor kinderen met complexe en refractaire epilep-
sie. Behandelaars en onderzoekers van diverse komaf 
werken hier nauw samen. Ik ben er trots op dat het aan-
dachtsgebied epilepsie is opgenomen in het speerpunt Brain, 
en nu één van de vijf onderdelen is van het Hersencentrum 
dat op 6 juni formeel zal worden geopend. Ik zie het als een 
uitdaging om de epilepsiegroep van dit centrum de komen-
de jaren te mogen coördineren. Het Hersencentrum biedt 
een uniek platform voor samenwerkende specialisten en 
onderzoekers. Zorg en wetenschap gaan hand-in-hand, en 
wederzijdse kruisbestuiving tussen experts uit de verschil-
lende aandachtsgebieden garandeert klinische en weten-
schappelijke vooruitgang en vernieuwing, in een translatio-
nele benadering.

Onze landelijke en internationale ambities zijn groot. Het 
epilepsiechirurgie programma voor kinderen zal verder 
kunnen groeien om onze belofte te kunnen waarmaken 
kinderen een snelle chirurgische behandeling te bieden. 
We zullen de komende jaren binnen het Europese epilepsie-
onderzoek een steeds prominentere rol krijgen door het 
initiëren en coördineren van twee grote Europese multicen-
ter trials; de ene – de TimeToStop trial – naar postoperatie-
ve medicatieonttrekking, de andere naar de behandeling 
van “elektrische status epilepticus tijdens slaap” (ESES), 
geleid door Bart van den Munckhof en Floor Jansen.  
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Zoals ik in mijn inleiding al aankondigde, niet alleen 
chirurgisch onderzoek en klinische trials zullen ons 
vooruit helpen. Studies naar epilepsiegenetica, epileptoge-
nese, en anti-epileptogenese hebben een belangrijke plaats 
op de onderzoeksagenda. Ik verwacht veel van de inspire-
rende samenwerking met de genetici, onder leiding van 
Bobby Koeleman, en de basale neurowetenschappers Pierre 
de Graan, Geert Ramakers, de kersverse hoogleraar Jeroen 
Pasterkamp, en professor Marian Joëls. Het huidige onder-
zoek van Jolien van Campen, naar de rol van stress bij 
epileptogenese, is veelbelovend en smaakt naar meer. 
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Grenzen in de 
kinderneurologie

Dames en heren, na het voorafgaande heeft u wellicht de 
indruk gekregen dat wij ons alleen bezig houden met 
epilepsie. De benoeming betrof toch de kinderneurologie, 
en niet de kinderepileptologie?

U heeft gelijk, en ik beschouw het als een voorrecht om 
juist aan de Universiteit Utrecht deze positie te mogen 
bekleden; de Utrechtse afdeling kinderneurologie is immers 
de oudste in het land, en wijlen professor Jacobus Willemse 
was de eerste hoogleraar kinderneurologie en één van de 
grondleggers van het vakgebied in Nederland. 

Wij zullen echter als Utrechtse kinderneurologen duidelijke 
keuzes moeten maken, en daarmee ook onze grenzen 
moeten kennen. Geheel in overeenstemming met de actuele 
ontwikkeling van concentratie binnen de academische zorg 
richten wij in het UMC Utrecht onze pijlen op drie kinder-
neurologische onderwerpen; refractaire epilepsie, vasculai-
re aandoeningen, en neuromusculaire ziekten. Deze 
thema’s corresponderen exact met de drie neurologische 
aandachtsgebieden binnen het Hersencentrum. In de nabije 
toekomst liggen met de komst van het Princes Máxima 
Centrum naar Utrecht grote kansen en uitdagingen ook op 
het gebied van de kinderneuro-oncologie op ons te wachten. 

Over epilepsie heeft u inmiddels veel gehoord. Over neuro-
musculaire ziekten zal ik vandaag niet spreken; de unieke 
en landelijke rol die het Spieren voor Spieren Kindercen-
trum zich in korte tijd heeft weten te verwerven, vooral op 
het gebied van de voorhoorncelziekten, komt geheel op het 
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conto van mijn neuromusculaire collega’s, in het bijzonder 
Ludo van der Pol. Ik ben wel blij te kunnen aankondigen 
dat de kinderneurologen, met name Frederique van Berkes-
tijn, de komende jaren toenemend betrokken zullen zijn bij 
de zorg voor en het onderzoek naar spierziekten bij 
kinderen. 

Ook de cerebrovasculaire aandoeningen zijn niet onder-
werp van deze rede. Toch kan ik niet nalaten u met enige 
trots te vertellen dat de Utrechtse groep in het afgelopen 
decennium een bijzondere expertise heeft mogen opbou-
wen op het gebied van de arteriopathische beroerte bij 
kinderen; de herseninfarcten die veroorzaakt worden door 
vaatziekten. Het promotieonderzoek van Marcel Bulder 
heeft geleid tot nieuwe inzichten in de zogenaamde 
 transiënte cerebrale arteriopathie.← Daarnaast heeft de 
inspirerende samenwerking met de vasculaire neurologen, 
professor Jaap Kappelle en Karin Klijn, en de vasculaire 
neurochirurgen, voorheen professor Luca Regli en nu Bart 
van der Zwan, ertoe geleid dat het UMC Utrecht het enige 
Nederlandse centrum is, en één van de weinige in Europa, 
waar bypasschirurgie bij kinderen met moyamoya kan 
worden verricht. Met het onderzoek van Annick Kronen-
burg zullen we de komende jaren meer leren over de 
cognitieve gevolgen van perfusiestoornissen bij deze 
bijzondere groep patiënten.

Waarom die keuze voor drie kinderneurologische aan-
dachtsgebieden? Sommigen van u zullen denken dat de 
kinderneurologie zélf een klein onderdeel van, of aan-
dachtsgebied binnen de neurologie of kindergeneeskunde 
is. Niets is minder waar. De kinderneurologie is een te 
breed vakgebied om in volle omvang op het allerhoogste 

50,51



Beter genezen dan voorkomen  |  25

niveau te kunnen beoefenen. Het onvoldoende herkennen 
van onze eigen vakinhoudelijke grenzen, en het teveel 
vasthouden aan topografische grenzen, vormen een belang-
rijke bedreiging voor de hedendaagse kinderneuroloog. 

Hoewel elk academisch centrum vanuit het perspectief van 
opleiding en regionale zorg de kinderneurologie zal moeten 
blijven beoefenen, hebben we elkaars expertise in toene-
mende mate nodig. Ik schaam mij er niet voor om een kind 
met een witte stofziekte naar Amsterdam, een kind met MS 
naar Rotterdam, en een kind met een bewegingsstoornis 
naar Nijmegen te verwijzen. Hoewel de leerstoel die ik 
vandaag formeel aanvaard de gehele kinderneurologie 
betreft, kan ik niet anders dan erkennen dat mijn kinder-
neurologische kennis op vele gebieden tekort schiet. Dat 
geeft niet, mits we bereid zijn laagdrempelig en grensover-
schrijdend naar elkaar door te verwijzen. Ons relatief kleine 
land leent zich daar uitstekend voor; geen ouder is te 
beroerd om naar een andere provincie af te reizen om daar 
optimale zorg te krijgen. In 2010 heeft de Nederlandse 
Vereniging voor Kinderneurologie op verzoek van de NFU 
gepoogd een aantal belangrijke academische aandachtsge-
bieden te concentreren. Hiervoor werden de destijds door de 
NFU geformuleerde criteria voor topreferente zorg gehan-
teerd, te weten: last-resort functie, multidisciplinaire samen-
werking, innovatief karakter, koppeling aan wetenschappe-
lijk onderzoek, en gewaarborgde continuïteit. Deze 
formalisering van een vaak al historisch gegroeide locale 
expertiseontwikkeling is het begin van een ongetwijfeld 
dynamisch proces. Dit zal er hopelijk toe leiden dat de 
Nederlandse kinderneurologische patiënt die topreferente 
zorg nodig heeft door supraregionale verwijzingen in het 
best daartoe uitgeruste centrum terechtkomt. Maar ook dat 
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de kinderneuroloog-in-opleiding in de toekomst specifieke 
kennis in verschillende centra komt opdoen. De concentra-
tie van topreferente zorg verplicht de landelijke kinder-
neurologie tegelijkertijd wel om een zo breed mogelijk 
spectrum van aandachtsgebieden op de academische kaart 
te zetten.

Niet alleen landelijk, ook regionaal kunnen de ontwikke-
ling van aandachtsgebieden en de intensivering van de 
samenwerking tussen kinderneurologen de patiëntenzorg 
en de opleiding ten goede komen. Ik ben dan ook blij met 
de recent geformaliseerde samenwerking tussen de kinder-
neurologen in het UMC Utrecht en die in het Sint Antonius 
Ziekenhuis, Herman Schippers en zijn toekomstige collega. 
Een dergelijke regionale samenwerking biedt ook ruimte 
aan onderlinge bijscholing en intervisie. In het in 2012 
hernieuwde NVKN opleidingsreglement staat immers als 
voorwaarde voor herregistratie van de Nederlandse kinder-
neurologen opgenomen, dat academisch en niet-academisch 
werkzame kinderneurologen een “wederkerige functionele 
relatie dienen te hebben, omdat deze bijdraagt aan kwali-
teitsborging voor beide partijen”.

Dit betoog over expertise en samenwerking brengt me nog 
eenmaal terug naar de kinderepilepsie. Het is mede door de 
vriendschappelijke en collegiale samenwerking tussen de 
Nederlandse kinderneurologen en tussen de verschillende 
centra die in de Landelijke Werkgroep Epilepsie Chirurgie 
zijn vertegenwoordigd, dat het aandachtsgebied refractaire 
kinderepilepsie in Utrecht zo’n vlucht heeft mogen nemen. 
Eén landelijk referentiecentrum voor kinderepilepsiechirur-
gie, dat staat garant voor een unieke opbouw van kennis en 
ervaring, waarmee relatief grote patiëntenaantallen en 
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relevant wetenschappelijk onderzoek mogelijk worden 
gemaakt. De collega’s uit de ons omringende landen kijken 
vaak met enige bewondering en jaloezie naar het Neder-
landse model. Het is niet voor niets dat het aantal centra 
waar in Engeland kinderepilepiechirurgie mag worden 
bedreven recent drastisch is gereduceerd, met een vergelijk-
baar doel; het voorkómen van versnippering en vergroten 
van ervaring om de kwaliteit van zorg te verhogen. Ik hecht 
eraan om onze landelijke exclusiviteit voor kinderepilep-
siechirugie in de toekomst te behouden, en om de toprefe-
rente positie op het gebied van refractaire kinderepilepsie 
waar te blijven maken. Wij zullen onze uiterste best doen 
om zoveel mogelijk kinderen die vanuit het hele land met 
complexe epilepsie worden verwezen op korte termijn te 
zien, om screening van zoveel mogelijk kandidaten voor 
chirurgie mogelijk te maken, en om het epilepsiechirurgie-
programma voor kinderen waar nodig verder uit te bou-
wen. De wachttijd voor kinderoperaties moet zo kort 
mogelijk blijven, vooral bij het jonge kind met een epilepti-
sche encefalopathie. Want time is brain.



28  |  Beter genezen dan voorkomen

Tot slot
Elk gehoor verdient een aantal take-home messages na afloop van een 
lange monoloog. Ik heb u het volgende duidelijk willen maken:

1. Epilepsiechirurgie is de enige curatieve therapie bij kinderepilep-
sie en dient al vroeg in het behandeltraject overwogen te worden.

2. Epileptische aanvallen hebben een schadelijke invloed op de 
structurele en functionele integriteit van de hersenen. Hoe langer 
de epilepsie duurt, hoe slechter de cognitieve ontwikkeling en 
hoe lager de kans op aanvalsvrijheid na epilepsiechirurgie.

3. Van genezing is pas sprake als naast aanvalsvrijheid ook medica-
tievrijheid bereikt is. Wij zullen anti-epileptica na kinderepilep-
siechirurgie sneller afbouwen.

4. Ook kinderen die onder anti-epileptica aanvalsvrij zijn kunnen 
als kandidaat beschouwd worden voor chirurgie. Operatief 
genezen van epilepsie is beter dan medicamenteus voorkómen 
van aanvallen, mits de bron chirurgisch veilig benaderbaar is.

5. Concentratie van kinderneurologische aandachtsgebieden, 
waaronder refractaire epilepsie, is een voorwaarde voor goede 
zorg. Alleen dán kan expertise worden opgebouwd en zal weten-
schappelijk onderzoek voldoende worden gevoed. 
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Bij de aanvaarding van deze leerstoel richt ik mij in het dankwoord 
logischerwijs allereerst tot u, dames en heren studenten, co-assisten-
ten, arts-assistenten en promovendi. U vormt de belangrijkste reden 
waarom werken in een academische omgeving zo leuk en uitdagend 
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denken, en uw enthousiasme en inzet zijn de bron voor veel weten-
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vertrouwen. Hooggeleerde Kimpen, beste Jan, toen je mijn voorgan-
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moet wel heel grote schoenen hebben om in jouw voetsporen te 
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Het managementteam van de divisie Hersenen ben ik zeer erkente-
lijk voor de stimulerende omgeving waarin de kinderneurologie is 
ingebed. Hooggeleerde Joëls, beste Marian; ik spreek graag publieke-
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voor de borging, uitstraling en potentie van onze epilepsiegroep van 
groot belang geweest.

Graag dank ik mijn opleider, vriend, en kleurrijke voorganger, Onno 
van Nieuwenhuizen voor zijn voorbeeldfunctie, zijn onnavolgbare 
humor, maar bovenal voor het vertrouwen en de ruimte die hij mij 
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Ik ben mijn collega neurologen dankbaar voor de plezierige samen-
werking. Ons wetenschappelijk programma is zeer gebaat bij de 
vruchtbare interactie met de vasculaire en neuromusculaire neurolo-
gen, epileptologen, en neurochirurgen. Professor Gabriel Rinkel; ik 
had me geen plezieriger afdelingshoofd kunnen wensen. Ik waardeer 
jouw transparante manier van leidinggeven. Dank voor de aandacht 
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noemen. 
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de persoonsgebonden strategische subsidie die mij in de gelegenheid 
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Ik dank alle leden van de Landelijke Werkgroep Epilepsie Chirurgie 
voor de unieke manier waarop we in Nederland vanuit verschillende 
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man te midden van vier vrouwen. Ik ben trots op ons team; wat is de 
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