EPILEPSIE MET PARTIËLE AANVALLEN BIJ VOLWASSENEN:
mogelijkheden voor het gebruiken van medicijnen
Heeft u last van epilepsie met partiële aanvallen en bent u 18 jaar of ouder? Deze Consultkaart kan u en uw neuroloog helpen om uw mogelijkheden
voor het gebruiken van medicijnen te bespreken. Deze Consultkaart gaat alleen over de vijf medicijnen die de meeste voorkeur hebben. Helpen deze
medicijnen niet of onvoldoende voor u? Dan kunt u ook andere medicijnen of een ander soort behandeling proberen. Vraag uw neuroloog hiernaar.

MEDICIJNEN

CARBAMAZEPINE

LAMOTRIGINE

LEVETIRACETAM

OXCARBAZEPINE

VALPROAAT

Hoe en hoe vaak moet
ik dit medicijn
gebruiken?

In overleg met uw arts neemt u twee
tot drie keer per dag een tablet in. U
gebruikt de medicijnen zo lang als
nodig is.

In overleg met uw arts neemt u één
tot twee keer per dag een tablet in.
U gebruikt de medicijnen zo lang als
nodig is.

In overleg met uw arts neemt u twee
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Hoe groot is de kans
dat ik geen aanvallen
meer krijg?

Ongeveer 70 van de 100 (70%)
patiënten krijgen geen aanvallen
meer.
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meer.

Ongeveer 70 van de 100 (70%)
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Wat zijn
veelvoorkomende
bijwerkingen?

-

-

- Moeheid
- Duizeligheid
- Hoofdpijn
- Verkoudheid
- Agressief zijn
-	Depressief, nerveus of angstig
voelen

- Moeheid
- Duizeligheid
- Hoofdpijn
- Misselijkheid en braken
- Dubbelzien
- (Tijdelijke) haaruitval
- Verward of vergeetachtig zijn
-	Vlak, depressief of opgewonden
voelen
- Te weinig zout in het bloed
- Botontkalking

-

Problemen met slapen
Duizeligheid
Hoofdpijn
Uitslag en jeuk
Een droge mond
Prikkelbaar of geïrriteerd zijn

Misselijkheid en braken
Aankomen
Onregelmatig ongesteld zijn
(Tijdelijke) haaruitval
Problemen met de bloedstolling
Botontkalking

Als u zwanger bent of wilt worden
dan is dit medicijn minder geschikt.
Het medicijn is slecht voor de baby.

Kan ik dit medicijn
tegelijk gebruiken met
andere medicijnen?

Bespreek met uw neuroloog welke
medicijnen u gebruikt. Een aantal
medicijnen kunt u beter niet tegelijk
met carbamazepine gebruiken.

Bespreek met uw neuroloog welke
medicijnen u gebruikt. Een aantal
medicijnen kunt u beter niet tegelijk
met lamotrigine gebruiken.

Bespreek met uw neuroloog welke
medicijnen u gebruikt. levetiracetam
gaat meestal goed samen met
andere medicijnen.

Bespreek met uw neuroloog welke
medicijnen u gebruikt. Een aantal
medicijnen kunt u beter niet tegelijk
met oxcarbazepine gebruiken.

Bespreek met uw neuroloog welke
medicijnen u gebruikt. Een aantal
medicijnen kunt u beter niet tegelijk
met valproaat gebruiken.

Kan ik direct stoppen
met dit medicijn?

Nee, u moet langzaam stoppen. Doe
dit in overleg met uw arts. Vaak duurt
het stoppen twee tot drie maanden.
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Mag ik autorijden met
dit medicijn?

-	Of u mag autorijden, hangt af van
uw aanvallen.
-	De eerste week nadat u gestart
bent met carbamazepine mag u
niet autorijden.
-	Is uw dosis hoger dan drie keer per
dag 200 mg? Dan mag u het eerste
jaar na starten met carbamazepine
niet autorijden.

-	Of u mag autorijden, hangt af van
uw aanvallen.
-	De eerste week nadat u gestart
bent met lamotrigine mag u niet
autorijden.

-	Of u mag autorijden, hangt af van
uw aanvallen.
-	De eerste week nadat u gestart
bent met levetiracetam mag u niet
autorijden.

-	Of u mag autorijden, hangt af van
uw aanvallen.
-	De eerste week nadat u gestart
bent met oxcarbazepine mag u
niet autorijden.

-	Of u mag autorijden, hangt af van
uw aanvallen.
-	De eerste week nadat u gestart
bent met valproaat mag u niet
autorijden.

(Let op! voor autorijden
met epileptische aanvallen
gelden wettelijke regels,
zie http://wetten.overheid.
nl/BWBR0011362/
paragraaf 7.2)

De Consultkaart Epilepsie met partiële aanvallen bij volwassenen is ontwikkeld met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.
Voor meer informatie zie www.consultkaart.nl.
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Moeheid
Duizeligheid
Evenwichtsproblemen
Misselijkheid en braken
Uitslag en jeuk
Ongecontroleerd bewegen
Problemen met de bloedstolling
Te weinig zout in het bloed
Botontkalking

