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Vandaag bespreken we de ins en outs van zogenaamde epileptische aura's. Epilepsie is een
neurologische aandoening die het centrale zenuwstelsel aantast. Abnormale hersenactiviteit leidt tot
aanvallen, ongewoon gedrag of sensaties, en soms tot verlies van bewustzijn. Samen vormen deze
symptomen wat artsen epileptische aanvallen noemen. Een aura in de neurologie is het geheel van
meestal kortdurende verschijnselen die het begin van een epileptische of migraineaanval vormen. Voluit
spreekt men ook over een aura epileptica of epileptische aura. Zij is niet hetzelfde als een prodroom, dat
als symptoom de ontwikkeling van een ziekteaanval uren tot soms dagen voor de daadwerkelijke aanval
aankondigt en zeer geleidelijk en.

dit soort aanval wat de mensen vaak vereenzelvigen met epilepsie. Soms vooraf: een aura Soms voelt u
vooraf een aura (zie: focale aanvallen met intacte gewaarwording). Hoe dat aura precies aanvoelt, kan
erg verschil-len, afhankelijk van de plek in de hersenen waar de ontlading start. U kunt heel even
lichtflitsen zien, iets raars ruiken, een.

Sommige mensen kunnen de epilepsie aanval voelen aankomen door een aura. Het gevoel van een aura
is erg afhankelijk van de plaats waar de ontlading in de hersenen start. De persoon kan een opstijgend
gevoel in de maag krijgen, lichtflit - sen zien, iets raar ruiken of een bepaalde emotie krijgen. De
persoon kan gebruik maken van de aura om zich. pop over here

Algemeen. Bij partiële aanvallen is er een abnormale elektrische ontlading in een beperkt gedeelte van
de hersenen. De aanvallen die geen invloed hebben op het bewustzijn worden eenvoudige partiële
aanvallen genoemd. Daarnaast zijn er complexe partiële aanvallen die wel een bewustzijnsdaling geven..
Als iemand partiële aanvallen heeft, wordt de epilepsie ook wel locatiegebonden of.
van epilepsie. Patiënt A, een 67-jarige vrouw, had sinds 2001 last van aanvallen van verwardheid.
Tijdens deze episodes was patiënte gedesoriënteerd in tijd en na afloop werd zij met een
geheugenstoornis wakker: ze wist dan niet wat ze die dag ging doen of wat ze de voorgaande dagen had
gedaan en vroeg steeds hetzelfde.

Wanneer de stoornis in de
hersenen tot een klein deel beperkt is, blijft de persoon bij bewustzijn en kan hij/zij de symptomen
beschrijven, bv. schokken in arm of been, tintelingen, lichtflitsen, rare smaak. Sommige mensen noemen
dit een "aura" of begin van een aanval. Welke klachten of verschijnselen heb je bij epilepsie? De
klachten of verschijnselen die je kunt hebben bij een epileptische aanval zijn voor iedereen verschillend.
Soms kun je een aanval goed voelen aankomen ( aura ), soms merk je er nauwelijks iets van of komt het
alleen voor tijdens de slaap.

Tips voor ouders van kinderen met epilepsie. Een epileptische aanval kan
gevaarlijk zijn, maar is dat niet altijd. Dit verschilt per type aanval. Vraag daarom goed aan de arts
welke risico's er zijn voor je kind. Zo weet je waar je op moet letten. Andere tips zijn: Probeer je kind zo
goed mogelijk uit te leggen wat er tijdens een aanval gebeurt. great post to read

