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2.3 Epilepsie 
 
Inleiding 
Een epileptische aanval wordt gekenmerkt door het tijdelijk optreden van symptomen door 
abnormale excessieve of synchrone ontladingen in de hersenen (Fisher, 2005). Epilepsie kent 
verschillende oorzaken en kan daarnaast ook onderdeel van een syndroom zijn. De 
prevalentie van actieve epilepsie bedraagt 4,9 per 1000 mensen (Ngugi, 2010). Epilepsie kan 
van voorbijgaande aard zijn in geval iemand 10 jaar aanvalsvrij is én gedurende de laatste vijf 
jaar geen anti-epileptica heeft gebruikt, of bij het overschrijden van de leeftijd in het kader 
van een leeftijdsafhankelijk epilepsiesyndroom (NVN, 2016). Vrouwen die volgens deze 
criteria geen epilepsie meer hebben, hoeven bij een zwangerschap geen verhoogd risico op 
complicaties te verwachten. Vaak leeft de vraag bij (ex-)patiënten of hun kind epilepsie kan 
krijgen. De kans daarop is verhoogd als de epilepsie onderdeel is van een syndroom en als het 
gaat om een erfelijke vorm van epilepsie. Bij vrouwen met epilepsie moet in een 
preconceptieconsult aandacht geschonken worden aan de impact van insulten op de 
zwangerschap, de teratogene werking van anti-epileptica en eventuele erfelijkheid van 
epilepsie.  
 
Methodiek 
Voor de inhoud en organisatie rondom het preconceptieconsult zijn de volgende vragen van 
belang: 

- Wat zijn de gevolgen van epilepsie voor de uitkomst van de zwangerschap en wat zijn 
de gevolgen van zwangerschap voor epilepsie? 

- Zijn er effectieve interventies mogelijk vóór de zwangerschap die de uitkomst hiervan 
positief beïnvloeden? 

- Wie kan deze interventies uitvoeren?  
 
De volgende kwaliteitsdocumenten zijn geraadpleegd: 

- Guideline ‘Epilepsy’ (NICE, 2012; opnieuw beoordeeld in 2016).  
- Richtlijn ‘Epilepsie’ (NVN, 2016) 
- Standaard ‘preconceptiezorg’ (NHG, 2011); 
- Verloskundige Vademecum – Verloskundige Indicatie Lijst (VIL, 2003); 
- Standaard ‘Preconceptiezorg’ (NHG, 2011) 

 
Kernpunten uit richtlijnen en rapporten 
 
Inhoud van preconceptiezorg 
• Epilepsie en zwangerschap 
Tijdens de zwangerschap wordt een verhoging in aanvalsfrequentie gezien bij 15-37% van de 
patiënten (NICE, 2012). Verhoogde concentraties geslachtshormonen, verandering in de 
metabolisatie van de anti-epileptica, slaapdeprivatie en stress kunnen de aanvalsfrequentie 
beïnvloeden. Mogelijk speelt ook verminderde therapietrouw uit angst voor de teratogene 
effecten van de medicijnen een rol (NICE, 2012).  
 
Epileptische aanvallen kunnen directe gevolgen voor de foetus en de zwangere hebben, in het 
bijzonder de gegeneraliseerde tonisch-clonische aanvallen. Deze aanvallen kunnen maternale 
en foetale hypoxie en acidose veroorzaken, vooral bij een langdurige status epilepticus. De 
kans op een epileptische aanval is het hoogst tijdens de bevalling (3,5%). Van absences, 
complex partiële aanvallen en myoclonieën is geen nadelig effect aangetoond voor de foetus 
(NICE, 2012). Wel kunnen epileptische aanvallen een val van de zwangere veroorzaken 
hetgeen kan leiden tot vroegtijdig gebroken vliezen, vroeggeboorte en foetomaternale 
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transfusie (NVN, 2016). Er dient derhalve gestreefd te worden naar aanvalsvrijheid voor en 
tijdens de zwangerschap (NVN, 2016). 
 
• Anti-epileptica  
Bij het gebruik van anti-epileptica is een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen 
aangetoond (NVN,2016). Het risico is afhankelijk van het gebruikte anti-epilepticum en de 
dosering en dit neemt toe bij het gebruik van verschillende middelen tegelijk.  
Het gebruik van valproïnezuur (Depakine®) dient zowel voor als tijdens de zwangerschap 
zoveel mogelijk vermeden te worden. Dit middel geeft een fors hoger risico op aangeboren 
afwijkingen. In een relatief lage dosering (<700 mg per dag) bedraagt dit risico 5,6%, bij 
doseringen >700 tot 1500 mg per dag is die 10,4% en bij een dosering ≥1500 mg per dag zelfs 
24,2% (NVN, 2016). De kans op een neuraalbuisdefect (spina bifida) is tien- tot twintigmaal 
verhoogd (absoluut risico 1–2%). Andere afwijkingen die gezien worden, zijn schisis, 
hartafwijkingen, afwijkingen aan de ledematen, urogenitale afwijkingen (onder andere 
hypospadie) en dysmorfe gezichtskenmerken. Er bestaat ook een verhoogd risico op intra-
uteriene groeivertraging. Daarnaast heeft valproïnezuur een negatief effect op de cognitieve 
ontwikkeling van het kind, met verhoogd risico op vertraagde ontwikkeling, laag IQ en een 
autisme spectrumstoornis (NVN, 2016; TIS).  
 
Carbamazepine blijkt minder teratogeen dan valproïnezuur. De kans op een kind met een 
afwijking is bij carbamazepine 3,8 tot 8,7% afhankelijk van de dosering (NVN, 2016). Afwijkin-
gen die gezien worden, zijn schisis, hartafwijkingen, afwijkingen aan de ledematen, 
urogenitale afwijkingen (onder andere hypospadie) en dysmorfe gezichtskenmerken. De kans 
op een neuraalbuisdefect (spina bifida) na gebruik van carbamazepine is vijf- tot tienmaal 
verhoogd; het absolute risico is dan 0,5 tot 1%.  
Lamotrigine wordt als een van de voorkeursmiddelen tijdens de zwangerschap beschouwd 
(NVN, 2016; TIS). Ook levetiracetam wordt gezien als een relatief gunstig middel voor gebruik 
tijdens de zwangerschap op basis van de huidige gegevens uit de verschillende 
zwangerschapsregisters (NVN, 2016; TIS).  
 
• Interventies - optimaliseren epilepsie-instelling 
Voor en tijdens de zwangerschap is het belangrijk te streven naar aanvalsvrijheid (NVN, 2016). 
Hierbij moeten de negatieve effecten van anti-epileptica op de ontwikkeling van de vrucht in 
beschouwing genomen worden. Daarom wordt geadviseerd preconceptioneel te streven naar 
monotherapie in een zo laag mogelijke, effectieve dosis- met een spreiding van de 
dagdosering al dan niet met een slow release tablet (NVN, 2016). Alle richtlijnen bevelen aan 
valproïnezuur alleen te gebruiken wanneer dit de enige optie is gebleken, waarbij de risico’s 
van het gebruik met de toekomstige ouders besproken dienen te worden. (NHG, 2012; NICE, 
2012; NVN, 2016). De NVN-richtlijn geeft aan dat bij vrouwen die lamotrigine of oxcarbazepine 
gebruiken en een zwangerschapswens hebben, de serumspiegel vóór de zwangerschap vast 
moet worden gelegd. Bij deze middelen ontstaat ten gevolge van enzyminductie door 
hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap een forse daling van de serumspiegel met 
als gevolg een verhoogd risico op aanvallen. De serumspiegel moet bij deze vrouwen minimaal 
maandelijks worden gecontroleerd wanneer zij zwanger zijn en de dosering dient zo nodig te 
worden aangepast, met name indien de serumspiegel daalt onder 65% van de uitgangswaarde 
(NVN, 2016). Ook de serumspiegel van levetiracetam daalt fors tijdens de zwangerschap, 
waarschijnlijk ten gevolge van een toegenomen renale klaring (NVN, 2016; Westin, 2008).  
De NICE-richtlijn beveelt aan om vrouwen met epilepsie te informeren dat zij ondanks het feit 
dat een gezond verloop van hun zwangerschap waarschijnlijk is, zij toch een licht verhoogd 
risico hebben op complicaties tijdens zwangerschap en bevalling ten opzichte van vrouwen 
zonder epilepsie (NICE, 2012). De risico’s lijken echter beperkt. In Nederland ligt daarom de 
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nadruk op de teratogeniteit en het voorkomen daarvan, alsmede het voorkomen van 
epileptische aanvallen (NVN, 2016). 
 
Er bestaat een verhoogd risico op neuraalbuisdefecten bij anti-epilepticagebruik (NVN, 2016). 
Het effect van foliumzuursuppletie op teratogeniciteit van anti-epileptica is nooit onderzocht 
in gerandomiseerde en gecontroleerde studies die foliumzuuraanvulling vergelijken met 
placebo of een hoge dosis foliumzuurvergelijken met een lage dosis. (NVN, 2017) Er bestaat 
internationaal geen consensus over de aanbevolen dosering: 0,5 mg, 1 mg of5 mg. De 
Nederlandse richtlijnen adviseren alleen 5 mg per dag te gebruiken bij een voorgaand kind 
met een neuraal buisdefect, bij een aangetoonde foliumzuurdeficiëntie of bij een 
foliumzuurafhankelijke aandoening zoals hyperhomocysteïnemie (NVN, 2016). Bij vrouwen 
met een actuele kinderwens die anti-epileptica gebruiken, wordt in de NICE-guideline wel 5 
mg foliumzuur geadviseerd (NICE, 2012). Echter conform de huidige Nederlandse richtlijnen 
wordt een dosis foliumzuur van 0,4 of 0,5 mg per dag geadviseerd. (NVN, 2016).   
 
• Onderzoek door klinisch geneticus 
Tijdens het preconceptieconsult moet geïnformeerd worden of de oorzaak van de epilepsie 
bekend is. Dit geldt voor ook voor de man. Een kind heeft 5 tot 20% kans op het ontwikkelen 
van idiopathische gegeneraliseerde epilepsie als één eerstegraads familielid epilepsie heeft. 
Dit risico is 25% bij twee eerstegraads familieleden met epilepsie. Bij focale epilepsie bij een 
van de ouders is de kans dat het kind dit ook krijgt 3% (NICE, 2012). Voor een specifieke risico-
inschatting kan verwezen worden naar een klinisch genetisch centrum. Verwijzing naar een 
dergelijk centrum moet besproken worden als epilepsie in de familie voorkomt of indien 
bekend is dat epilepsie onderdeel van een syndroom is. Een klinisch geneticus zal het paar 
informeren over dragerschap, mogelijkheden en beperkingen van dragerschapstesten en 
verder genetisch onderzoek, en preconceptionele opties (zie ook het hoofdstuk Erfelijke 
aandoeningen). 
 
Organisatie van zorg 
Bij medicamenteus behandelde epilepsie is een specialistisch consult bij een neuroloog 
noodzakelijk om de medicatie te optimaliseren en een uitgangsspiegel van het anti-
epilepticum te bepalen (NHG, 2012; NICE, 2012; NVN, 2016). De neuroloog weegt samen met 
de patiënt de risico’s af van de diverse anti-epileptica. De VIL (KNOV, 2003) vermeldt dat 
vrouwen met epilepsie zonder medicatie door een verloskundige of huisarts begeleid kunnen 
worden tijdens de zwangerschap. Wanneer een vrouw wel medicatie gebruikt, is verwijzing 
naar een gynaecoloog geïndiceerd.  
 
Conclusies 

- Preconceptioneel moet het risico op epileptische aanvallen tijdens de zwangerschap 
afgewogen worden tegenover het verhoogde risico op congenitale aandoeningen 
door gebruik van medicatie. 

- Epileptische aanvallen tijdens de zwangerschap geven een verhoogd risico op 
complicaties voor moeder en kind.  

- Anti-epileptica geven een verhoogd risico op congenitale aandoeningen. Indien 
medicatie noodzakelijk wordt geacht, wordt gestreefd naar aanvalsvrijheid met het 
veiligste anti-epilepticum in de laagst mogelijke dosis en bij voorkeur in 
monotherapie, met een spreiding van de dagdosering. 

 
Overwegingen 
Preconceptiezorg bij epilepsie is vooral van belang in verband met het afwegen van het risico 
op epileptische aanvallen tijdens de zwangerschap tegenover het verhoogde risico op 
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congenitale aandoeningen door de medicatie. Deze afweging dient preconceptioneel plaats 
te vinden omdat er voldoende tijd moet zijn om de medicatie zo nodig om te kunnen zetten 
of zo mogelijk af te bouwen en het effect hiervan te evalueren.  
Het is belangrijk vrouwen tijdens het preconceptieconsult te informeren over de 
teratogeniteit van de anti-epileptica. Adviseer vrouwen die anti-epileptica gebruiken om door 
te gaan met het gebruik van anticonceptie totdat zij samen met de neuroloog en de 
gynaecoloog voor een optimale medicatie samenstelling hebben gekozen.  
 
Voor vrouwen die geen anti-epileptica gebruiken en tenminste tien jaar geen insulten hebben 
gehad acht de PIL-werkgroep het niet noodzakelijk om een consult bij de gynaecoloog aan te 
bieden.  
 
Alle richtlijnen behalve de NICE-richtlijn adviseren de reguliere dosering foliumzuur (0,4-0,5 
mg/dag) aan vrouwen met epilepsie. De PIL-werkgroep volgt hierin de recente richtlijn van de 
NVN om in principe 0,4 of 0,5 mg per dag foliumzuur te suppleren. Alleen wanneer een van 
de ouders zelf een neuraal buisdefect heeft, bij een voorgaand kind met een neuraal 
buisdefect, een aangetoonde foliumzuurdeficiëntie of bij een foliumzuurafhankelijke 
aandoening zoals hyperhomocysteïnemie, wordt 5 mg per dag geadviseerd (NVN, 2016).  
 
Aanbevelingen 

Aanbevelingen epilepsie  Aangewezen zorgverlener 
Informeer vrouwen met epilepsie in de voorgeschiedenis (>10 jaar 
aanvalsvrij) en > 5 jaar zonder medicatie  
Informeer dat: 
• Epilepsie zonder medicatie geen verhoogd risico op congenitale 

aandoeningen kent; 
• De kans op een insult in de zwangerschap afneemt naar mate het 

laatste insult langer geleden was. 
 

Verwijs indien gewenst naar een gynaecoloog om de risico’s van epilepsie 
op de zwangerschap te bespreken. 
 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij vrouwen met anti-epileptica: 
• Adviseer door te gaan met adequate anticonceptie tot optimale 

instelling van medicatie bereikt is  
 
Verwijs door naar de neuroloog om de medicatie te beoordelen 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 
 
 
Huisarts of gynaecoloog draagt 
zorg voor (terug)verwijzing 
naar neuroloog. 

Bij vrouwen met anti-epileptica: 
• Informeer over verhoogd risico op congenitale aandoeningen dat 

afhankelijk is van type en dosering van de anti-epileptica; 
• Beoordeel noodzaak medicatie. Indien langere tijd aanvalsvrij kan 

afbouwen overwogen worden; 
• Streef naar monotherapie in laagst mogelijke dosering, met een 

spreiding van de dagdosering al dan niet met een slow release tablet. 

Neuroloog in overleg met 
gynaecoloog  

Adviseer:  
• Vrouwen met een eerder kind met een neuraal buisdefect, wanneer 

een van de ouders zelf een neuraal buisdefect heeft, bij aangetoonde 
foliumzuurdeficiëntie of bij een foliumzuurafhankelijke aandoening 
preconceptioneel te starten met foliumzuursuppletie van 5 mg/dag;  

• Alle andere vrouwen preconceptioneel te starten met 
foliumzuursuppletie van 0,4 of 0,5 mg/dag. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren  
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Bij vrouwen of mannen met epilepsie: 
• Verwijs indien het paar dat wenst naar een neuroloog en/of klinisch 

genetisch centrum bij aanwijzingen voor erfelijke vorm van epilepsie of 
indien bekend is dat epilepsie onderdeel is van een syndroom. 

• Indien de epilepsie geen erfelijke vorm of onderdeel van een syndroom 
is, stel het paar gerust dat er voor zo ver bekend geen verhoogd risico 
op congenitale aandoeningen is, ook niet bij medicijngebruik door 
mannen. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 
 

 
Literatuur 

• Fisher RS, van Emde Boas W, Blume W, et al. Epileptic seizures and epilepsy: 
definitions proposed by the International League Against Epilepsy (ILAE) and the 
International Bureau for Epilepsy (IBE). Epilepsia. 2005;46(4):470-472. 

• Gezondheidsraad. Preconceptiezorg: voor een goed begin. Den Haag: 
Gezondheidsraad, 2007; publicatienr. 2007/19. ISBN 978-90-5549-657-0.  

• Ngugi, A. K., Bottomley, C., Kleinschmidt, I., Sander, J. W., & Newton, C. R. (2010). 
Estimation of the burden of active and life-time epilepsy: a meta-analytic approach. 
Epilepsia, 51(5), 883-890. 

• Website Teratologie Informatie Service (TIS): www.lareb.nl/teratologie-nl 
   


