Neurologische aandoeningen en epilepsie bij
kinderen: informatie, advies en begeleiding
Als (ouder van een) kind of jongere met een neurologische aandoening
en epilepsie zit je mogelijk ook met heel wat niet-medische vragen. Wij
bieden je daarom:
 Informatie
Indien je meer wil weten over epilepsie: via folders, boeken,
(wetenschappelijke) tijdschriften, betrouwbare websites ...
 Advies
Als je niet goed weet hoe je een situatie het best aanpakt.
Bijvoorbeeld inlichten van de school, aanpassingen in huis,
aanvragen van sociale voorzieningen, ondersteuning thuissituatie, nood aan opvang ...
 Begeleiding
Wanneer je nood hebt aan een goed gesprek met iemand
die begrijpt wat je doormaakt en helpt bij het omgaan met
de situatie.

✗ Dorien Goossens, sociaal werkster UZ Leuven kindergeneeskunde:
in verband met neurologische aandoeningen en epilepsie
• E-mail: dorien.goossens@uzleuven.be
• Tel. 016 34 86 20
• Of vraag naar Dorien bij de arts of verpleegkundigen
tijdens een raadpleging of opname.
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Je kan hiervoor terecht bij:

✗ Gwen Maris, sociaal werkster Vlaamse Liga tegen Epilepsie:
specifiek in verband met epilepsie
• Elke dinsdag van 14 tot 17 uur (behalve de derde dinsdag van de
maand) tijdens de epilepsieraadpleging UZ Leuven, in gesprekslokaal 2. Dit lokaal bevindt zich in de gang van de wachtzaal op
de consultatieafdeling kindergeneeskunde (E 302).
• Op andere werkdagen op afspraak in het Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg VBO,Vaartkom 31 (6e verdieping), 3000 Leuven.
• E-mail: vlaamsbrabant@epilepsieliga.be
• Tel. 016 85 79 79
✗ Epilepsieverpleegkundigen An Verstrepen en Marleen Devos
Bij An en Marleen kan je terecht voor informatie over epilepsie,
medicatie, EEG en andere onderzoeken.
• E-mail: kinderepilepsie@uzleuven.be
• Tel. 016 34 25 29
Contactgroep
Als je graag in contact komt met andere ouders van kinderen met
epilepsie, of andere personen met epilepsie, dan is er de contactgroep
De Maretak. Zij organiseren regelmatig bijeenkomsten. Meer informatie
kun je krijgen via de_maretak@hotmail.be.
Websites
Je vindt alvast heel wat informatie op www.epilepsieliga.be.
Op de site www.jongerenepilepsie.be kunnen jongeren anoniem chatten met professionele hulpverleners.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen en we helpen je
graag verder.

