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Inleiding
Hoewel de incidentie van epilepsie bij kinderen
hoger is dan bij volwassenen, is kinderepilepsie vaker
tijdelijk van aard en diverse aanvalstypen komen
alleen bij kinderen voor. Oorzaken op de kinderleeftijd
verschillen grotendeels van oorzaken bij volwassenen
en betreffen veelal erfelijke aanleg (idiopathisch),
cerebrale aanlegstoornissen, chromosomale afwij-
kingen, overige oorzaken (laat symptomatisch), of
blijven onbekend (cryptogeen). Nauwkeurige classi-
ficatie van het aanvalstype (symptoom) en de epilepsie
(aandoening) is noodzakelijk voor het stellen van de
prognose, voor de afweging al dan niet medicamen-
teus te behandelen (en het kiezen van het juiste anti-
epilepticum), voor het inschatten van de behandel-
duur en voor de indicatie tot verder onderzoek. 
Volwassenen met epilepsie worden beperkt in ver-
keersdeelname, werk en sociale activiteiten. Bij-
werkingen van medicijnen verschillen (bijvoorbeeld
zwangerschap); kinderen zijn meer gevoelig voor
cognitieve bijwerkingen en de effecten op gedrag.
Gezien deze verschillen is het noodzakelijk bij be-
handeling en wetenschappelijk onderzoek een onder-
scheid te maken tussen kinderen en volwassenen.

Dutch Study of Epilepsy in Childhood
In de Dutch Study of Epilepsy in Childhood
(DSEC) includeerden wij tussen 1988-1992 alle
verwezen kinderen van 1 maand tot 16 jaar, met de
mogelijke diagnose van één of meer niet-acuut
symptomatische aanvallen. Kinderen die eerder
waren behandeld of waren verwezen vanuit andere
ziekenhuizen werden geëxcludeerd om bias te voor-
komen. Van de kinderen werd een EEG-registratie
gemaakt en zonodig een tweede slaap-EEG; meestal
werd ook een scan gemaakt en op indicatie verder

onderzoek verricht. Alle kinderen werden voor
inclusie besproken door 3 kinderneurologen. De
diagnose berustte op de aanvalsbeschrijving en
alleen bij meerdere aanvallen mocht bij twijfel het
EEG worden meegewogen. We wilden zo weinig
mogelijk kinderen met epilepsie missen en ander-
zijds kinderen met niet-epileptische aanvallen uit-
sluiten. In totaal werden 760 kinderen geïncludeerd:
170 kinderen met één enkel insult, 412 met epilepsie,
54 met één onduidelijke aanval en 124 met meerdere
onduidelijke aanvallen. Kinderen met epilepsie werden
5 jaar vervolgd, kinderen met één insult 2 jaar en
kinderen met onduidelijke aanvallen 1 jaar. 
Vele resultaten zijn eerder gepubliceerd. In dit proef-
schrift is de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
van de diagnose gesteld bij inclusie onderzocht: deze
zijn belangrijk voor de betrouwbaarheid van alle
DSEC-onderzoeksresultaten, evenals voor de dage-
lijkse praktijk. Tevens onderzochten wij de incidentie
van status epilepticus en de gevolgen voor het
beloop van de epilepsie.

Interobservervariabiliteit en accuratesse van
de diagnose
De diagnose van paroxysmale aandoeningen bij 
kinderen berust op de aanvalsbeschrijving, maar een
getuige kan ontbreken, onduidelijk zijn, problemen
hebben bij het verwoorden, of de aanvallen inter-
preteren in plaats van omschrijven. De diagnose
wordt in de praktijk vaak gesteld op basis van het
EEG. In Groot-Brittannië is bij ruim 30% van de
kinderen de diagnose onjuist en nog eens 30%
wordt onjuist behandeld.
Wij lieten 6 kinderneurologen in 2 groepen de
schriftelijke beschrijvingen van de aanvallen van 100
kinderen beoordelen. De kappawaarde was matig
(0,41). Na het uitreiken van criteria voor een insult
trad een lichte verbetering op (kappa=0,45). Ver-
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volgens werd binnen iedere groep gediscussieerd tot-
dat men een gezamenlijke diagnose had. De kappa
tussen beide groepen bedroeg 0,6, wat weliswaar een
verbetering is, maar nog steeds matig. Een hoge kappa
betekent overigens niet een juiste diagnose: bias kan
iedereen op hetzelfde verkeerde spoor zetten.
We onderzochten de juistheid van de diagnose door
middel van een follow-uponderzoek. Nieuwe gegevens
gedurende het beloop kunnen de diagnose veranderen. 

Bij inclusie was 412-maal epilepsie gediagnosticeerd:
367-maal gebaseerd op de aanvalsbeschrijving en
45-maal gebaseerd op de aanvalsbeschrijving in
combinatie met het EEG. De uiteindelijke diagnose
na follow-up staat in tabel 1. Het percentage fout-
positieve diagnoses verschilde niet na follow-up tussen
kinderen met een diagnose op basis van anamnese en
een diagnose op basis van de combinatie anamnese-
EEG. Slechts 1 van de 27 kinderen met meerdere

onduidelijke aanvallen en een epileptiform EEG
bleek na follow-up epilepsie te hebben. 

Het EEG
Van de kinderen met epilepsie in de DSEC heeft
56% tijdens de EEG-registratie epileptiforme ont-
ladingen; na een tweede EEG na partiële slaapdepri-
vatie stijgt dit percentage tot 67%. Uit de literatuur
is echter bekend dat 3,5 tot 5,0% van de gezonde
kinderen zonder epilepsie deze ontladingen ook
heeft. Dit percentage is nog hoger bij kinderen zon-
der epilepsie, maar met neurologische aandoeningen
als autisme, ADHD en mentale retardatie.
De EEG’s werden beoordeeld door 6 ervaren kli-
nisch neurofysiologen. Steeds werd de mening van 2
willekeurige neurofysiologen vergeleken. De over-
eenstemming wat betreft epileptiforme afwijkingen
was goed (kappa=0,83). De overeenstemming over

Diagnose na follow-up

Epilepsie Onduidelijk/andere diagnose

Diagnose bij inclusie

Epilepsie 412 393 19
Onduidelijk 124 7 117
Totaal   536 400 136

Positief voorspellende waarde 393/412 95,4% (95% BI: 92,8-97,1)
Negatief voorspellende waarde 117/124 94,4% (95% BI: 88,3-97,5)
Sensitiviteit 393/400 98,3% (95% BI: 96,3-99,2)
Specificiteit 117/136 86,0% (95% BI: 78,8-91,2)

Tabel 1. Betrouwbaarheid van de diagnose ‘epilepsie’.

Diagnose na follow-up

Insult Onduidelijk/andere diagnose

Diagnose bij inclusie

Eenmalig insult 170 170 0
Onduidelijk 54 4 50
Totaal   224 174 50

Positief voorspellende waarde 170/170 100% (95% BI: 97,2-100)
Negatief voorspellende waarde 50/54 92,6% (95% BI: 81,3-97,6)
Sensitiviteit 170/174 97,7% (95% BI: 93,8-99,3)
Specificiteit 50/50 100% (95% BI: 91,1-100)

Tabel 2. Betrouwbaarheid van de diagnose ‘eenmalig insult’.
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niet-epileptiforme stoornissen was lager. De betekenis
hiervan is echter afgenomen door de MRI.

Het eenmalige insult
De vragen die dit promotieonderzoek oproept, hebben
betrekking op de zekerheid van de diagnose, de kans
op herhalingen, de risicofactoren en de prognose. 
De kinderen werden snel geïncludeerd en niet be-
handeld na een enkele aanval; de diagnose werd
gesteld op basis van de aanvalsbeschrijving zonder
EEG. Van de geïncludeerde kinderen recidiveerde
54% binnen 2 jaar. 

Epileptiforme stoornissen op het EEG en/of de aan-
wezigheid van neurologische afwijkingen of een ver-
standelijke handicap zijn risicofactoren voor een
redicief: zie Figuren 1 en 2, pagina 322. De 85 kin-
deren met een recidief zijn nog eens 2 jaar gevolgd.
Van alle geïncludeerde kinderen was 78% aan het
eind van de follow-up minstens 12 maanden aan-
valsvrij; 14% van de kinderen had nog aanvallen in
de laatste 6 maanden. Deze laatste groep bevatte kin-
deren met laagfrequente tonisch-klonische insulten of
rolandische aanvallen, waarvan er één of een enkele
in het laatste halfjaar plaatsvonden. Van de 8 kinderen
met een onduidelijke aanval en epileptiform EEG
bleken er na follow-up 3 epilepsie te hebben.

Een mate van onzekerheid bestaat over de diagnose
‘eenmalige aanval’. De herhalingskans bij zorgvuldige
diagnostiek is 40 tot 74%, afhankelijk van het EEG
en de oorzaak. De kans op moeilijk behandelbare
chronische epilepsie is klein. 
Ondertussen zijn enkele onderzoeken gedaan waarbij
zowel volwassenen als kinderen zonder onderscheid
werden geïncludeerd en al dan niet behandeld na één
insult. Behandelde patiënten maakten aanvankelijk
minder aanvallen door, maar geleidelijk verdween dit
verschil en werd uiteindelijk in beide groepen 80 tot
meer dan 90% aanvalsvrij. Deze resultaten veronder-
stellen dat er geen harde argumenten zijn om na een
enkele aanval met medicatie te starten. Behandeling
verbetert de prognose niet en kan alleen worden over-
wogen wanneer, in individuele gevallen, de voordelen
van het verlagen van de kans op nieuwe aanvallen
opwegen tegen het risico van de bijwerkingen en
psychosociale effecten.

Status epilepticus 
Van de kinderen met epilepsie in de DSEC maakte
10% een status epilepticus (SE) door. Dit betrof
meestal (68%) de eerste aanval. Van deze kinderen
had 87% (41 van 47) had een SE op het moment
van verwijzing naar het ziekenhuis. De eerste SE
trad bij 6 kinderen op nadat ze al bekend waren met
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Figuur 1. Recidief na eenmalig insult en standaard EEG.
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epilepsie. De herhalingskans op SE na een eerdere
SE was 32%. Het beloop, dat wil zeggen de kans dat
de epilepsie in remissie gaat, en de mortaliteit ver-
schilden niet van die bij kinderen zonder SE, na een
correctie van de oorzaak van de epilepsie.

Conclusies
Het aantal fout-positieve diagnoses ‘epilepsie’ bij 
kinderen is volgens de literatuur ruim 30%, en dit is
schrikbarend hoog. In dit onderzoek, waarin de 
kinderen werden gezien door ervaren kinderneuro-
logen, de EEG’s werden beoordeeld door ervaren
klinisch neurofysiologen en de kinderen allen uit-
voerig werden besproken, werden veel betere resultaten
behaald. Niettemin was het aantal fout-positieve
diagnoses nog 5%.
EEG-bevindingen kunnen een bron van misverstanden
zijn. Een EEG is geïndiceerd bij verdenking van epi-
lepsie op grond van de aanvalsbeschrijving en dient te
worden beoordeeld door een ervaren klinisch neuro-
fysioloog. Het EEG draagt vooral bij aan de classifi-
catie. Bij kinderen met een onduidelijke anamnese
draagt het EEG niet bij aan de diagnose.
De resultaten van het hier beschreven onderzoek
suggereren dat het bij onzekerheid minder schadelijk
is de diagnose wat later te stellen dan de diagnose
vroeg te stellen, gebaseerd op onvoldoende gegevens.

Gevolgen van een onjuiste diagnose zijn onnodige
behandeling, vaak polytherapie en hoge doseringen,
onnodig onderzoek, sociale beperkingen en stigma-
tisatie. Vroege behandeling van epilepsie verbetert
de prognose niet.
Kinderen met een eenmalig insult hebben een hoog
recidiefrisico. De diagnose is echter na één insult
nog moeilijker. Uit dit proefschrift en uit andere
onderzoeken blijkt de prognose na één insult goed te
zijn. Dit valt deels te verklaren doordat kinderen met
een slechte prognose niet vaak na een enkele aanval
gezien zullen worden. Bij de maligne epilepsieën
komen zeer frequent korte aanvallen voor (atone en
tonische aanvallen), en moeilijker te herkennen aan-
vallen (complex-partiële aanvallen). Aangezien be-
handeling de prognose op lange termijn niet beïn-
vloedt, is in de meeste gevallen een afwachtend
beleid na één aanval het verstandigst.
Bij kinderen met epilepsie die een SE doormaken,
wordt de prognose bepaald door de onderliggende
oorzaak van de epilepsie en niet door de aanvals-
duur. Gezien de grote kans op herhalingen van lang-
durige aanvallen dienen ouders en/of verzorgers
goed geïnstrueerd te zijn, ook schriftelijk, hoe te
handelen bij een recidief. Noodmedicatie kan door
hen buccaal, nasaal of rectaal worden toegediend. 
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Figuur 2. Recidief na eenmalig insult en oorzaak


