Epilepsieaanvalskalender

Adresgegevens
Naam:
Adres:
Plaats:
Telefoonnummer:
Huisarts:
Specialist:

Aanvalsbeschrijving
(in te vullen in overleg met uw behandelend arts)
Aanvalstype (zie aanvalscode):

Mijn aanval ziet er als volgt uit:

Bijzonderheden:

Aanvalscode:
Grote aanval
Absence (staaraanval)
Myoclonie (schok)
Eenvoudige partieel (bewustzijn niet verstoord)
Complex partieel (verlaagd bewustzijn en automatismen)
Niet epileptisch
www.tjongerschans.nl
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Tips
 Sla geen medicijnen over. Vergeten medicijnen kunt u alsnog innemen (binnen 24 uur). Bel
bij twijfel uw arts.
 Verander de medicijnen niet zonder overleg met uw arts.
 Zorg tijdig voor een nieuwe voorraad medicijnen en draag altijd een reserverecept bij u.
 Geef aan elke arts die u voor een klacht raadpleegt uw (nieuwe) medicatie door.
 Let op factoren die bij u aanleiding tot aanvallen geven, zoals slaaptekort, menstruatie,
koorts, emoties, lichtflitsen, andere medicijnen, weglaten van medicijnen enzovoort.
 Zoek naar factoren die aanvallen tegen kunnen gaan, zoals activiteit, concentratie,
enzovoort.
 Let op bijwerkingen en geef ze door.
 Bespreek zaken zoals gebruik van de pil, zwangerschap, alcohol en auto- of motorrijden
van tevoren met uw arts.
Vragen
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Neurologie, telefoonnummer
0513 – 685 370. U kunt uw vraag ook stellen via Mijntjongerschans.
Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is
bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op
www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang
tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten
invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden,
dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.
www.tjongerschans.nl
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Aanvalskalender
Gebruik de aanvalscode, of alleen een getal als u meer dan één aanval per dag heeft en uw
aanvallen bekend zijn.
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