
     
 

Post HBO scholing  

Epilepsie in de verstandelijk gehandicaptenzorg  

In Nederland heeft ongeveer 1 op de 150 mensen een vorm van epilepsie. Dat is minder dan 1% van 

de bevolking. Bij mensen met een verstandelijke beperking is dat percentage veel hoger, namelijk 

30%. Dat betekent dat gemiddeld ongeveer 1 op de 3 mensen met een verstandelijke beperking ook 

epilepsie heeft. Voor diëtisten die werkzaam zijn in de verstandelijk gehandicaptenzorg is het daarom 

belangrijk om bij de behandeling van cliënten rekening te houden met de gevolgen van epilepsie.  

De vereniging DVG organiseert daarom de unieke scholing voor diëtisten: Epilepsie in de 

verstandelijk gehandicaptenzorg. In 1 dag krijgt uw kennis over epilepsie een update naar de meest 

recente inzichten. 

 

Praktische informatie 

Datum:    Dinsdag 21 maart 2023 

Tijd:    09.00 uur – 17.00 uur  

Locatie:   Cursus- en vergadercentrum Domstad  

Koningsbergerstraat 9 

3531 AJ Utrecht 

 

Accreditatie:   Accreditatie wordt aangevraagd bij St. ADAP  

    

Voorbereiding:  Bestudering van literatuur en huiswerkopdracht (±4 uur) 

 

Kosten: €250,- (incl BTW) 

 

Inschrijving:  Inschrijven kan met bijgevoegd inschrijfformulier. Het formulier ingevuld 

retourneren naar scholingdvg@gmail.com. Na inschrijving ontvangt u een 

bevestigingsmail en factuur voor het verschuldigde inschrijfgeld.  

Annulering:  Annulering van de aanmelding kan kosteloos tot 21 februari 2023. Na die 

datum wordt tot 2 weken voor aanvang van de opleiding alsnog € 80,- 

onkosten in rekening gebracht. Vanaf 7 maart 2023 kan geen restitutie van 

kosten meer worden gegeven. 

Voor meer informatie: scholingdvg@gmail.com  of Kaylee Peeters 0615463118 

 

Het aantal deelnemers  aan deze scholing is gelimiteerd tot 25 personen om een goede interactie te 

waarborgen. DVG-leden hebben voorrang bij inschrijving voor 1 januari 2023.  
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Programma scholing 

9.00-9.10 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee 

09.10 uur Welkom en inleiding door de dagvoorzitter 

09.15 uur Inleiding epilepsie 

 Doel: Vergroten van kennis van epilepsie 

o.a. Wat is epilepsie, wat kunnen de oorzaken zijn, werking van het brein, welke 

behandelingsmethoden zijn er en welke invloed kan epilepsie hebben op jouw 

begeleiding als diëtist.  

11.30 uur Pauze  

11.45 uur Vervolg Inleiding epilepsie 

12.30 uur Lunch 

13.30 uur Epilepsie, medicatie en voedingsinteracties 

 Doel: Kennis opdoen over anti-epileptica en veel gebruikte overige medicatie: 

Welke medicatie wordt gebruikt bij epilepsie, welke diëtetiek gerelateerde 

bijwerkingen en interacties komen vaak voor?   

14.45 uur  Pauze 

15.00 uur  Diëtetiek en epilepsie  

Doel: Effectief cliënten met epilepsie kunnen begeleiden als diëtist: 

- welke comorbiditeiten komen veel voor? Wat voor adviezen geef je? 

- Welke voedingsstoffen of diëten kunnen de epilepsiebehandeling ondersteunen?  

16.30-17.00u Afsluiting en wel thuis 

  



     
 

 

Inschrijfformulier voor de Post HBO scholing:  

Epilepsie in de verstandelijk gehandicaptenzorg 

21 maart 2022- Domstad Utrecht  

 

Naam: 
 

 

Adres: 
 

 

Postcode/Plaats: 
 

 

Telefoon: 
 

 

E-mail: 
 

 

Functie: 
 

 

Werkzaam bij: 
 

 

Registratienummer  
Kwaliteitsregister: 

 

DVG lid: 
 

Ja / Nee  

 

Dit formulier invullen en versturen naar: scholingdvg@gmail.com   
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