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Inleiding 
 

In de Oudheid werd over zeer veel verschillende onderwerpen nagedacht en geschreven, zoals 

bijvoorbeeld over het menselijk lichaam. Men bedacht theorieën over hoe het lichaam functioneerde 

en probeerde de achterliggende oorzaken van ziektes te achterhalen. De combinatie van theorie en 

praktijkervaring werd vervolgens door de artsen gebruikt om te bepalen hoe ziektes behandeld 

moesten worden. 

 De ideeën uit de Oudheid zijn de fundamenten van ons denken. Sommige dingen die toen 

over ziektes en het menselijk lichaam werden geschreven, zijn nu nog terug te vinden in onze huidige 

tijd. Veel hedendaagse artikelen over een bepaalde ziekte of behandeling, beginnen met een korte 

weergave van de geschiedenis van het desbetreffende onderwerp. Hierbij wordt bijna altijd een van 

de medische auteurs uit de Oudheid aangehaald, meestal betreft het Hippocrates. De opvattingen 

over geneeskunde uit de Oudheid leven dus nog steeds in onze samenleving. Dit is logisch, want veel 

ideeën uit de Oudheid bevatten ook nu nog een kern van waarheid. Ze zijn bruikbaar om te 

illustreren waar onze gedachten van zijn afgeleid en waar ze door zijn beïnvloed. Ook blijkt soms dat 

bepaalde opvattingen nog steeds geldig en waar zijn. Het is dan ook geen gekke gedachte dat we 

misschien iets kunnen leren van onze voorgangers uit de Oudheid.  

 In dit essay zal gekeken worden naar de ideeën die er in de Oudheid waren over de anatomie 

en de functies van de hersenen. Specifiek zal aandacht besteed worden aan de ziekte epilepsie: hoe 

deze ziekte in de Oudheid werd beschreven en wat voor behandelingen men gebruikte. Daarna keren 

we terug naar de huidige tijd en zullen de opvattingen die tegenwoordig over epilepsie bestaan 

beschreven worden en zal gekeken worden in hoeverre de ideeën uit de Oudheid met deze 

opvattingen overeen komen. Uiteindelijk zal besproken worden in hoeverre de veranderingen die er 

door de eeuwen heen zijn opgetreden ook echt positief zijn en wat we nog zouden kunnen leren van 

de opvattingen uit de Oudheid.  
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Geneeskunde en Neurowetenschappen in de Oudheid 
 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de ontwikkeling van het denken over geneeskunde en 

neurowetenschappen in de Oudheid. Hoewel vooral de laatste term in die tijd nog niet gebruikt 

werd, zijn er vele bronnen uit de Oudheid waarin informatie over de hersenen wordt gegeven. 

 In de eeuwen voor Christus was men er lang van overtuigd dat ziektes door bovennatuurlijke 

krachten, veelal goden, werden veroorzaakt. Het genezen van ziektes kon dan ook alleen door deze 

zelfde bovennatuurlijke krachten bewerkstelligd worden. 

 Bij de oude Grieken was er een speciale god van de genezing, Asclepius. Bij de tempels van 

Asclepius brachten zieken offers aan de god en bleven vervolgens een nacht slapen in de tempel. In 

deze nacht zou de god de persoon genezen of hem een droom sturen waaruit opgemaakt kon 

worden hoe hij genezen moest worden (Vallance, Medicine, 1998). 

 Ondanks dit geloof in de god Asclepius, waren de oude Grieken de eersten die zich gingen 

realiseren dat ziektes niet door goden veroorzaakt werden. Vanaf de zesde eeuw voor Christus 

ontstond het idee dat de natuur en de omgeving een grote rol speelden bij ziektes. Men besefte dat 

zowel de fysieke en sociale omgeving als het menselijke gedrag oorzaak konden zijn van ziektes en 

dat de remedie dus ook in die aspecten gezocht moest worden (Tountas, 2009).  

 

Het vasculaire systeem 

In zijn Historia Animalum beschrijft Aristoteles (4e eeuw v.C.) het vasculaire systeem dat door 

Diogenes van Apollonia (5e eeuw v.C.) was bedacht. Dit systeem bestond uit twee symmetrische 

onafhankelijke netwerken van buizen, waarvan niet duidelijk is wat ze precies vervoerden. Het 

rechter netwerk begon in de lever, het linker netwerk in de milt. Om de interne processen en 

anatomie in het lichaam te begrijpen, keken de Grieken veel naar de externe wereld om hen heen. 

Daar zagen ze dat in de natuur veel dingen symmetrisch en in balans zijn. Dit verklaart waarom ook in 

het lichaam naar dit soort symmetrie gezocht werd (Vallance, Anatomy and physiology, 1998). 

 Later gingen de meeste artsen ervan uit dat bloed en het zogenaamde pneuma de stoffen 

waren die door het vasculaire systeem stroomden. Praxagoras (4e eeuw v.C.) beschreef als eerste 

het verschil tussen aders en slagaders (Vallance, Anatomy and physiology, 1998). Hij dacht, net als 

Erasistratos (3e eeuw v.C.), dat de aders bloed en de slagaders en de zenuwen pneuma bevatten 

(Von Staden, Erasistratus, 2003). Galenus ( 2e eeuw n.C.) dacht dat zowel de aders als de slagaders 

bloed vervoerden. Het aderlijke bloed ontstond volgens hem in de lever en het slagaderlijke bloed in 

het hart (Vallance, Anatomy and physiology, 1998). 

 

Pneuma 

Pneuma was een belangrijke stof in de theorieën van de Grieken. Ze geloofden dat het een soort 

geïnspireerde lucht was, die via de longen werd ingeademd. Vervolgens ging het door het 

linkerventrikel van het hart en uiteindelijk stroomde het door de slagaders en de zenuwen. 

  Erasistratos en Galenus geloofden dat het pneuma in het hart veranderd werd in zogenaamd  

pneuma zoötikon. Daarna werd het door het slagaderlijke systeem gevoerd en zo bereikte het alle 

delen van het lichaam, inclusief de hersenen. In de hersenen (om precies te zijn in het rete mirabile, 

een bloedvatennetwerk aan de basis van de hersenen of in de plexus choroideus, dat in de 

hersenventrikels ligt) werd het pneuma zoötikon omgezet in pneuma psychikon. Dit pneuma 

psychikon werd de zenuwen ingeleid en was zo verantwoordelijk voor het aansturen van de zenuwen 

en de spieren. Pneuma psychikon zorgde dus voor het ontstaan van bewegingen (Ebels, 1978). 
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Oorzaken van ziektes 

Omdat pneuma en bloed zo'n belangrijke rol speelden in het menselijk lichaam, werd gedacht dat 

ziektes konden ontstaan door problemen met deze twee stoffen. Ook hier keek men naar de externe 

wereld en zag dat er in de natuur normaal een zekere balans was, die verstoord kon worden.  Deze 

waarneming werd toegepast op de mens en dus werd ziekte vaak gezien als een verstoring in een 

balans van bijvoorbeeld de vloeistoffen in het lichaam.  

 Hippocrates1 (5e eeuw v.C.) was er van overtuigd dat het in de menselijke natuur zat om een 

balans te zoeken en deze in  stand te houden. Bij ziekte was deze balans verstoord en moest het 

lichaam ervoor zorgen dat de balans weer hersteld werd. Hij geloofde er in dat het lichaam dit voor 

een groot deel zelf kon en zo een van de belangrijkste ziektebestrijders was (Grube, 1954).  

 De vloeistoffen in het menselijke lichaam speelden volgens Hippocrates een grote rol bij de 

balans. Volgens zijn theorie waren er vier vloeistoffen in het menselijk lichaam: bloed, zwarte gal, 

gele gal en phlegma. In gezonde mensen waren deze vloeistoffen in balans, bij zieke mensen was een 

disbalans ontstaan. Herophilos (3e eeuw v.C.) accepteerde deze  opvatting, hoewel hij er wel bij zei 

dat het een hypothetisch en voorlopig idee was (Von Staden, Herophilus of Chalcedon, 2003). 

 Erasistratos liet de oorspronkelijke theorie over de vloeistoffen zoals we die zien bij 

Hippocrates en Herophilos los. Hij meende dat ziektes veroorzaakt werden door het samenkomen en 

mengen van verschillende (vloei)stoffen in het lichaam die normaal gescheiden waren. Hij gaf als 

voorbeeld dat als er te veel bloed in de aderen zat,  dit bloed naar de slagaderen, die volgens hem vol 

zaten met pneuma, kon lekken. Als dit gebeurde, vermengde het bloed zich met het pneuma. Het 

pneuma werd hierdoor belemmerd en kon zijn functie niet goed meer uitvoeren. Dit leverde 

ziekteverschijnselen op (Von Staden, Erasistratus, 2003). 

 Ook Aretaios (2e eeuw n.C.) was van het belang van pneuma overtuigd. Hij ging nog iets 

verder door te zeggen dat de hele gezondheid alleen gereguleerd wordt door het pneuma. Een 

verstoring van de balans van de vier verschillende vloeistoffen in het lichaam (pneuma is een vorm 

van  lucht en werd dus niet gerekend tot de vloeistoffen) zorgde voor een verstoring van het 

pneuma. Dit had ziekte en een onregelmatige pols tot gevolg (Aretaeus of Cappadocia, Encyclopaedia 

Brittanica). 

 

De hersenen versus het hart 

 Vanaf het moment dat er ideeën ontstonden over hoe het vasculaire systeem in elkaar zat, 

ontstond ook de discussie over welk orgaan in het lichaam alles aanstuurde en dus het belangrijkste 

was. De twee organen die het meest genoemd werden waren het hart en de hersenen.    

 Empedokles (5e eeuw v.C.) ging uit van de leer van de vier elementen (aarde, water, vuur en 

lucht) waarbij hij vooral vuur tegenover de andere drie elementen zette. Het vuur zat volgens hem in 

het bloed en ons bloed gebruikten we om te denken. Volgens hem was het bloed rond het hart, de 

plaats waar onze geest zich bevond. Empedokles vond dus niet de hersenen, maar het hart het 

belangrijkste orgaan (Ebels, 1978). Onder de mensen die deze mening met hem deelden, waren 

onder andere Aristoteles en Praxagoras.  

                                                           
1
 Het is belangrijk om te weten dat alle werken van Hippocrates, die samen het Corpus Hippocraticum vormen, 

niet door één auteur zijn geschreven. De verschillende werken werden bijvoorbeeld opgesteld door leerlingen 
van de school van Hippocrates. Waar de naam Hippocrates genoemd wordt, gaat het dus over de algemene 
gedachtes uit het Corpus Hippocraticum, die de opvattingen van de school van Hippocrates weergeven. Op 
sommige plekken zal een specifiek werk gebruikt worden en dan zal gerefereerd worden aan 'de auteur van het 
werk', in plaats van aan Hippocrates.  
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 Pythagoras (6e eeuw v.C.) dacht dat de hersenen het aansturende orgaan waren (Clifford 

Rose, 2009) en het lijkt erop dat hij de twee hoogste zielvormen van die tijd in de hersenen plaatsten 

(Ebels, 1978). Andere belangrijke medische wetenschappers uit die tijd, die de hersenen als het 

aansturende en belangrijkste orgaan van het lichaam zagen, waren Alcmaeon, Diogenes van 

Apollonia, Hippocrates, Herophilos, Ruphos van Ephese en Galenus. Hippocrates zei bijvoorbeeld dat 

de hersenen de leiding hadden over alle organen in het lichaam. Ook waren ze verantwoordelijk voor 

aan de wil onderworpen bewegingen (Ebels, 1978). Galenus dichtte aan de hersenen een aantal 

eigenschappen toe die ook in het heden nog aan de hersenen verbonden zijn. Zo stelde hij dat ons 

geheugen in de hersenen lag, dat de hersenen verantwoordelijk waren voor het ontstaan van 

beelden in ons hoofd en dat de hersenen de plaats waren van het redelijk denken. (Ebels, 1978) 

 

 
 

Sectie op dieren en mensen 

 Een van de methodes om meer te weten te komen over de bouw van het menselijk lichaam, 

was het verrichten van secties op dode en soms zelfs op levende mensen of dieren (zogenaamde 

vivisectie). Er was veel onenigheid over het beschrijven van de interne anatomie van de mens. 

Galenus schreef in zijn werk dat het hem opviel dat zijn voorgangers weinig interesse hadden gehad 

in het beschrijven van de anatomie. Hij dacht dat dit vooral kwam doordat arts een beroep was dat 

vaak van vader op zoon werd doorgegeven, waarbij er geen behoefte was om kennis op te schrijven. 

Ook heerste er een taboe rond het uitvoeren van secties op menselijke lichamen (Vallance, Anatomy 

and physiology, 1998). 

 Toch waren er wel degelijk een aantal artsen die geïnteresseerd waren in de anatomie. Eén 

van de eerste Grieken die onderzoek deed naar de anatomie van dieren, was Alcmaeon van Kroton 

(4e eeuw v.C.). Aristoteles schreef dat Alcmaeon secties verrichtte op dode dieren en er werd 

gesuggereerd dat een leerling van Alcmaeon de eerste sectie op mensenhersenen uitvoerde (Patten, 

1992). Alcmaeon was de eerste die de verbinding legde tussen de zintuigen en de hersenen (Clifford 

Rose, 2009). Ook zei hij dat de hersenen het centrum waren van bewustzijn en intelligentie (Grube, 

1954). Ook Hippocrates verrichtte sectie op dieren: in De Corde (over het hart) wordt vivisectie op 

een varken toegepast (Vallance, Vivisection, 1998). 

 In Alexandrië werden in de derde eeuw voor Christus, ondanks het taboe, niet alleen secties 

op dieren maar ook op dode mensen uitgevoerd, door Herophilos en Erasistratos. Celsus (2e eeuw 

n.C.) vermeldde zelfs dat Herophilos en Erasistratos beschikking kregen over levende criminelen voor 

hun secties, maar het is niet zeker of dit waar is (Von Staden, Erasistratus, 2003; Von Staden, 

Herophilus of Chalcedon, 2003). 

 Galenus deed onderzoek bij levende en dode dieren. In zijn theorie over pneuma  in het 

menselijk lichaam noemde hij het rete mirabile als een van de twee plekken waar pneuma zoötikon 

Hersenen 

•Pythagoras 

•Alcmaeon 

•Diogenes van Apollonia 

•Hippocrates 

•Herophilos 

•Ruphos van Ephese 

•Galenus 

Hart 

•Empedokles 

•Aristoteles 

•Praxagoras 
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omgezet werd in pneuma psychikon. Tegenwoordig weten we dat dit rete mirabile bij bepaalde 

diersoorten in de hersenen te vinden is, maar niet bij mensen (Ebels, 1978). Dit toont dus aan dat 

Galenus zeer waarschijnlijk nooit sectie op mensen heeft verricht. Hij gebruikte vooral apen voor zijn 

onderzoek, omdat hij dacht dat deze anatomisch gezien het meest op mensen zouden lijken 

(Vallance, Anatomy and physiology, 1998). 

 

Anatomie 

Het uitvoeren van secties zorgde voor een enorme toename van kennis over de anatomie van de 

mens in het algemeen en ook over de anatomie van de hersenen. Door het belangrijke werk van 

Herophilos en Erasistratos werden hersenvliezen, ventrikels en zenuwen geïdentificeerd. Ook werd 

er gekeken naar de grootte van het hersenoppervlak. Erasistratos verbond aan de verschillen in 

hersenoppervlak bij mensen en dieren de conclusie dat hoe groter het hersenoppervlak was, des te 

intelligenter het dier of de persoon (Ebels, 1978). 

 Herophilos deed, in navolging van Alcmaeon, belangrijke ontdekkingen over de anatomie van 

de ogen en de verbinding met de hersenen. Zo ontdekte hij de nervus opticus en opperde hij dat er 

communicatie plaatsvond tussen deze oogzenuw en de hersenen. Volgens hem gebeurde dit door 

middel van pneuma (Von Staden, Herophilus of Chalcedon, 2003). 

 Ventrikels 

Anaxagoras (5e eeuw v.C.) was de eerste die de ventrikels noemde. In de werken van Hippocrates is 

er niets over te vinden (Gibson, 1969). Door Herophilos werden de ventrikels als de plaats voor de 

gedachten beschouwd, waarbij de laterale ventrikels (in het voorste deel) verantwoordelijk waren 

voor beoordeling, het derde ventrikel (in het middelste deel) voor cognitie en het vierde ventrikel (in 

het achterste deel) voor geheugen. Voor hem waren de ventrikels de plaats van de ziel. Erasistratos 

was dit niet met hem eens en dacht dat de cerebrale stof belangrijker was (Clifford Rose, 2009).  

 De ventrikels waren volgens Galenus zeer belangrijk, alhoewel hij ook de cerebrale stof 

belangrijk vond.  Hij dacht dat de voorste ventrikels de zetels waren van de waarneming. Het 

middelste ventrikel werd gebruikt voor vergelijken, overwegen en redeneren en in het achterste 

ventrikel werd geheugen opgeslagen (Ebels, 1978). De hoofdfunctie van de ventrikels is volgens hem 

het produceren van pneuma psychikon en het distribueren van deze stof in het zenuwstelsel (Rocca, 

2003). 

 Zenuwen 

Herophilos ontdekte als eerste het bestaan van de zenuwen en nam waar dat deze vanuit de 

hersenen als zijtakken uitliepen. In de derde eeuw voor Christus werd door Herophilos en 

Erasistratos onderscheid gemaakt tussen sensorische en motorische zenuwen. Herophilos beschreef 

zeven paren van hersenzenuwen, waar er in werkelijkheid twaalf zijn (Von Staden, Herophilus of 

Chalcedon, 2003).  

 Ook Ruphos van Ephese (1e eeuw n.C.) was veel bezig met anatomie. Hij begreep dat de 

hersenen, de zenuwen (zowel perifeer als centraal) en het ruggenmerg een met elkaar verbonden 

systeem waren (Clifford Rose, 2009). 

 Waar Praxagoras nog dacht dat de zenuwen vanaf het hart ontsprongen, weerlegde Galenus 

dit, met kennis van zijn eigen secties en mogelijk ook door werk van zijn voorgangers. Galenus 

voegde namelijk in zijn werk het gedachtegoed van verschillende medische scholen en alle andere 

aspecten en concepten van de medische wereld tot dan toe samen. (Vallance, Praxagoras, 2003). Hij 

wist dat de zenuwen vanaf de hersenen ontsprongen en ook door de hersenen werden aangestuurd. 

Bij deze zenuwen merkte Galenus een verschil op: sommigen waren zacht, anderen waren hard. Hij 
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meende dat de sensorische zenuwen, die dus de zintuigen met de hersenen verbonden, zacht waren, 

omdat het object dat werd waargenomen (letterlijk) een indruk moest kunnen maken op de 

zenuwen. Motorische zenuwen waren daarentegen hard, omdat ze de sterke wil van de hersenen 

naar de spieren moesten brengen (Freemon, 1994).  

 Hersenstructuren 

Galenus probeerde het verschil in structuur van het cerebrum en het cerebellum te verklaren en ging 

ervan uit dat een verschil in structuur ook een verschil in functie moest zijn. Hij koppelde de 

motorische zenuwen aan het cerebellum en de sensorische zenuwen aan het cerebrum (Clifford 

Rose, 2009). 

 

Het contralaterale systeem en verlamming 

Hippocrates had kennis van het contralaterale systeem van de hersenen. Hij nam waar dat een 

beschadiging aan de ene kant van de hersenen een verandering aan de andere kant van het lichaam 

veroorzaakte (Oeser & Seitelberger, 1989). 

 Galenus definieerde apoplexie als een staat waarin alle ledematen van het lichaam geen 

motorische en sensorische functies meer hadden. Als dit alleen het geval was bij één helft van het 

lichaam of verschillende onderdelen van één helft, dan heette het hemiplegie. Verlamming was in de 

Oudheid dus een bekend fenomeen en niet onbekend voor de artsen uit die tijd (Clifford Rose, 2009).  

 Aretaios verklaarde de waarneming dat verlamming altijd contralateraal optrad. Hij schreef 

dat de zenuwen aan hun uiteinden elkaar kruisten en naar de andere kant van het lichaam 

overstaken (Aretaios, The Early Works of Aretaeus, The Cappadocian, 1865). 

 

  

6e eeuw v.C. 

•Pythagoras 

5e eeuw v.C. 

•Empedokles  

•Anaxagoras 

•Hippocrates 
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•Aristoteles 

•Praxagoras 

3e eeuw v.C. 

•Erasistratos 

•Herophilos 

1e eeuw n.C. 

•Ruphos van Ephese 
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•Aretaios 

•Soranos 

•Celsus 
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5e eeuw n.C. 

•Caelius Aurelianus 
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Epilepsie in de Oudheid 
 

Het mag duidelijk zijn dat men in de Oudheid redelijk wat kennis en ideeën hadden over de 

hersenen. Het is interessant om te zien hoe ze deze kennis combineerden met waarnemingen van 

ziektebeelden in de praktijk. Dit hoofdstuk gaat dieper in op de theoretische en praktische ideeën 

over epilepsie in de Oudheid.   

 

Voor de Grieken 

De eerste beschrijving van een epileptische aanval die we kennen is gedateerd rond 2000 voor 

Christus en is geschreven in de buurt van Mesopotamië. Er werd geschreven dat de nek van de 

persoon draaide, dat zijn handen en voeten verkrampten en zijn ogen wijd open waren. De persoon 

schuimbekte en was buiten bewustzijn. Men schreef de ziekte toe aan de god van de maan, Sin, en 

noemde de ziekte daarom 'de hand van Sin' (Labat, 1951). 

 In de beroemde Edwin Smith Papyrus (ongeveer 17e eeuw v.C.), een medische tekst uit het 

oude Egypte, stonden vijf verschillende gevallen van patiënten die last hadden van aanvallen waarbij 

ze ongecontroleerde bewegingen maakten. Bij een van de patiënten werd hoofdletsel aangeduid als 

mogelijke oorzaak (Longrigg, 2000). Datgene wat wij tegenwoordig traumatische epilepsie noemen, 

was de auteur van deze tekst dus niet onbekend. 

 De Babyloniërs beschreven in de Sakikku (ongeveer 10e eeuw v.C.) vele symptomen van 

(epileptische) aanvallen. Er werd destijds geen onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten 

aanvallen. Toch worden veel symptomen genoemd die tegenwoordig toegeschreven worden aan de 

verschillende varianten van epilepsie. Naast de niet-epileptische koortsstuipen, zijn symptomen van 

tonische aanvallen, complexe partiële toevallen en status epilepticus terug te vinden (Wilson & 

Reynolds, 1990). 

 Atreya, de vader van de Indiase geneeskunde, schreef rond de 6e eeuw voor Christus over 

epilepsie. Hij duidde het aan als een convulsief verlies van bewustzijn en geloofde dat het door een 

verstoring van de hersenen veroorzaakt werd (Scott, 1993). 

 

Heilig versus natuurlijk 

Hoewel Atreya opperde dat epilepsie veroorzaakt werd door een verstoring van de hersenen, was dit 

zeker niet de algemeen geldende opvatting. De Egyptenaren en de Babyloniërs dachten dat ziektes 

veroorzaakt werden door goden of demonen. Deze zouden een persoon in bezit nemen en zo ziektes 

veroorzaken. De rol van een arts was volgens hen dan ook het tevreden stellen van de goden of het 

wegjagen van de demonen (Longrigg, 2000). Bij epilepsie overheerste deze overtuiging net zo sterk 

als bij andere ziektes en misschien zelfs wel sterker. Doordat mensen opeens een epileptische aanval 

kregen en deze vaak gepaard ging met ongecontroleerde bewegingen,  geloofde men dat die 

persoon tijdens zijn aanval in bezit werd genomen door een boze geest. Je kunt je goed voorstellen 

dat het heel vreemd en beangstigend was om, zonder de algemene kennis die wij tegenwoordig over 

epilepsie hebben, een epileptische aanval te aanschouwen.  

  Ook bij de oude Grieken heerste de overtuiging dat de goden een zeer grote rol speelden bij 

ziekte en genezing. Epilepsie werd door hen gezien als een besmetting van de ziel. Mensen die slecht 

gedrag vertoonden zouden door middel van epilepsie gestraft worden. Er was veel bijgeloof over de 

ziekte. Net als in Mesopotamië werd epilepsie toegeschreven aan de godin van de maan, die bij de 

Grieken Selene heette. Ook werd gezegd dat offeren aan Artemis kon helpen (Jouanna, 1992).  
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 De Griekse auteur van het Hippocratische werk De Morbo Sacro was de eerste die tegen de 

algemeen geldende opvattingen in ging. Hij beschreef epilepsie als een ziekte met een natuurlijke 

oorzaak. Hij verklaarde het geloof in de grote rol van de goden door te zeggen dat men onwetend 

was en zich verwonderde over epilepsie, omdat het niet leek op andere ziektes. Daar kwam bij dat er 

personen waren die beweerden de ziekte te kunnen genezen, door middel van zuiveringsrituelen en 

bezweringen2. De auteur had geen goed woord over voor deze personen. Hij vergeleek ze met 

bezweerders, kwakzalvers en bedriegers. Het werd hen verweten dat ze de zogenaamde 

goddelijkheid van de ziekte misbruikten als een soort bescherming voor zichzelf. Immers, mocht de 

patiënt beter worden door de  rituelen van deze kwakzalvers, dan kregen ze alle eer. Mocht de 

patiënt daarentegen overlijden, dan kon de schuld aan de goden gegeven worden3.  

 In zijn werk beschreef de auteur verschillende goden die in die tijd aan epilepsie gekoppeld 

waren. Goden als Poseidon, Ares en Hekate werden genoemd. Afhankelijk van de symptomen kon 

een bepaalde god aangewezen worden als veroorzaker van de ziekte. De auteur wees deze 

opvattingen af en benadrukte dat epilepsie net zo natuurlijk was als alle andere ziektes4.  

 Een van de argumenten die de auteur voor zijn standpunt aandroeg was dat het hem opviel 

dat vooral phlegmatische mensen (mensen met te veel phlegma in hun lichaam) epilepsie hadden. 

Als het een goddelijke ziekte was geweest, dan zouden alle mensen evenveel kans hebben op 

epilepsie en zou er dus niet zo'n duidelijke verdeling zijn geweest. Daar kwam bij dat de ziekte 

volgens hem, net als alles andere ziektes, in principe erfelijk was5.  

 Dat de ziekte natuurlijk was, had als gevolg dat epilepsie ook net zo geneesbaar zou moeten 

zijn als andere ziektes. De auteur gaf wel aan dat behandeling niet makkelijk was en dat de ziekte 

soms sterker bleek dan de remedies. Bij de behandeling van epilepsie mochten van hem geen 

magische behandelmethodes gebruikt worden6.  

 De overtuiging van de goddelijkheid van ziektes in het algemeen, maar vooral van epilepsie, 

zat sterk verankerd in de samenleving. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zelfs na het 

overtuigende werk De Morbo Sacro het bijgeloof bleef bestaan. Zo raadden Diocles en Praxagoras 

(beiden 4e eeuw v.C) aan om epilepsie te behandelen met een bepaald soort korstmos, testikels van 

een nijlpaard en het bloed van een schildpad7. Serapion (3e eeuw v.C.) gebruikte een medicijn dat 

onder andere bestond uit feces van een krokodil, het hart van een haas en bloed van een 

zeeschildpad (Deichgräber, 1930). 

 Het probleem was, dat als een behandeling, gebaseerd op bijgeloof of niet, toevallig bij 

iemand werkte, deze behandeling vaak opnieuw werd gebruikt. Men wist immers dat het ooit 

iemand had genezen en meende dus dat het dat in de toekomst ook weer zou kunnen doen. Zo 

werden veel bizarre methodes gebruikt, zonder dat er een theorie achter zat. Temkin herinnert zijn 

lezers er in The Falling Sickness aan dat het tegenwoordig jaren aan onderzoek kost om een 

behandeling te ontwikkelen en te testen. In de Oudheid was dit simpelweg nog niet mogelijk, door 

een gebrek aan kennis, tijd en mogelijkheden. Men was afhankelijk van ervaringen en waarnemingen 

(Temkin, 1971, p. 24-25). Doordat men op zoek was naar nieuwe behandelmethodes, werden 

toevallige waarnemingen snel gekoppeld aan het verbeteren of verslechteren van een ziekte. Er werd 

                                                           
Voor gebruikte tekstedities zie bronnenlijst. 
2
 Hippocrates, vert. Jones, The Sacred Disease, vol. 2, par. 1, p. 138-139  

3
 Hippocrates, vert. Jones, The Sacred Disease, vol. 2, par. 2, p. 140-143 

4
 Hippocrates, vert. Jones, The Sacred Disease, vol. 2, par. 4, p. 146-149 

5
 Hippocrates, vert. Jones, The Sacred Disease, vol. 2, par. 5, p. 150-153 

6
 Hippocrates, vert. Jones, The Sacred Disease, vol. 2, par. 5, p. 150-153 

7
 Caelius Aurelianus, De Morbis Chronicis, I, 4, par. 133  
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wel gezocht naar theoretische verklaringen, maar als deze niet gevonden werden, werden de 

methodes die ooit iemand hadden genezen toch opgenomen in het arsenaal van behandelingen. 

 Desalniettemin ontstond er vanaf de vierde eeuw voor Christus steeds meer een soort 

compromis tussen het heilige en het natuurlijke. Veel artsen wilden geen magische rituelen 

gebruiken. Het compromis was dat deze rituelen, waarvan het geloof in de werking alleen gebaseerd 

was op enkele ziektegevallen, los gezien werden van de theoretisch onderbouwde 

behandelmethodes (Temkin, 1971, p. 26-27). Dus hoewel de goden en de magische 

behandelmethoden een rol bleven spelen, focusten de meeste artsen op de natuurlijke oorsprong 

van de ziekte.  

 

Epilepsie 

Aan de verschillende namen die epilepsie in de Oudheid had is goed de vermeende verbinding met 

de goden te zien. De meest gebruikte naam was Morbo Sacro: 'de heilige ziekte'. Er werden 

verschillende verklaringen voor deze naam gegeven, de een meer gericht op het goddelijke aspect 

dan de andere. Epilepsie werd ook wel Morbus Comitialis genoemd: 'de ziekte van de comitia'. De 

comitia was de Romeinse volksvergadering. Als tijdens deze bijeenkomst iemand een epileptische 

aanval kreeg, werd dit gezien als een slecht teken van de goden en werd de vergadering opgeschort 

(Temkin, 1971, p. 8).  

 Belangrijk om te weten is dat artsen met 'de heilige ziekte' vrij specifiek epilepsie bedoelden. 

In de volksmond waren er meer ziektes die zo 'groot' en verwonderlijk waren dat ze 'heilig' genoemd 

werden. Het ging hierbij meestal om mentale ziektes (Temkin, 1971, p. 8). Artsen deden hier dus niet 

aan mee en gebruikten de term vrijwel alleen om epilepsie te benoemen. Duidelijk bewijs hiervoor is 

dat in De Morbo Sacro verschillende psychische symptomen die bij mentale ziektes horen werden 

beschreven. Over deze symptomen werd gezegd dat ze net zo verbazingwekkend waren als de 

symptomen van epilepsie, maar toch niet als 'heilige ziekte' werden gezien8.  

 Het woord epilepsie, zoals wij dat nu gebruiken, komt van het Griekse werkwoord 

'epilambanein' (ἐπιλαμβάνειν), dat overmeesteren of vastgrijpen betekent. Hier is dus duidelijk het 

idee terug te zien dat mensen met epilepsie 'gegrepen' werden door hun ziekte.  

  

Symptomen 

In De Morbo Sacro beschrijft de auteur kenmerken van epilepsie. Tijdens een aanval verliest de 

persoon het vermogen om te praten, lijkt het alsof hij stikt, komt er schuim uit zijn mond, schuren de 

tanden over elkaar, verkrampen de handen, rollen de ogen, schoppen de benen en raakt de persoon 

bewusteloos9. Galenus omschrijft in zijn Definitiones Medicae epilepsie als iets dat het verstand en de 

zintuigen in beslag neemt en gecombineerd is met een plotselinge val, soms met convulsies, soms 

zonder convulsies1011. Ook in De Medicina van Celsus wordt deze definitie gevonden12. 

 Aretaios beschreef de hallucinaties die vaak voorafgingen aan een epileptische aanval, zoals 

het zien van lichtgevende cirkels, het ruiken van vieze geuren, het horen van geluiden en vreemde 

                                                           
8
 Hippocrates, ed. Littré, On the sacred disease, vol. 6, p. 352-354 

9
 Hippocrates, vert. Jones, The Sacred Disease, vol. 2, par. 10, p. 158-159 

10
 Ik heb bij het vinden van passages over epilepsie uit originele teksten en vertalingen veel gehad aan het boek 

The Falling Sickness van Temkin. Dit boek bevat een mooi overzicht van nuttige passages, die door Temkin 
handig bij elkaar zijn geplaatst. Temkin, O. (1971). The Falling Sickness. London: The Johns Hopkins University 
Press 
11

 Galenus, Definitiones medicae, 240; vol. 19, p. 414 
12

 Celsus, De medicina,  III, 23; vol. 1, p. 332-34 
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gevoelens in handen en voeten. Hij schreef dat de aanvallen vaak terugkeerden en gaf een 

beschrijving van een aanval die wij nu classificeren als 'grand mal'. Hij beschreef drie fases, die 

plaatsvonden na de val van de persoon. De eerste fase was 'manifestatie'. In deze fase was de 

persoon ongevoelig en traden tonische en clonische convulsies op. 'Vermindering', de tweede fase, 

werd gekenmerkt door eerst stikkende geluiden en vervolgens bewusteloosheid en (fecale) 

incontinentie. Deze fase eindigde met schuimbekken, het terugkeren van het bewustzijn en het weer 

opstaan van de persoon. Tijdens de laatste fase was de persoon in de war en had hij last van fysiek 

en mentaal ongemak.1314 Ook gaf Aretaios veel voorbeelden van wat er met het gezicht van een 

persoon gebeurde tijdens een aanval. Zo was het gezicht gezwollen, rood en vervormd, was de mond 

droog, werd de tong vaak beschadigd doordat de tanden ongecontroleerd op elkaar klapten, werden 

de wenkbrauwen gefronst en werden de lippen op elkaar gedrukt of vormden een onnatuurlijke 

glimlach. Ook waren de ogen naar binnen gerold en de aderen van het hoofd opgezwollen15.  

 Caelius Aurelianus (5e eeuw n.C.) beschreef dat tijdens een epileptische aanval de persoon 

op de grond viel en bewusteloos en ongevoelig voor pijn was. Als hij bijkwam wist hij niet wat er 

tijdens de aanval gebeurd was. Tijdens de aanval konden twee dingen gebeuren: er konden 

convulsies optreden, of de persoon kon stil liggen in een soort van diepe slaap (Temkin, 1971, p. 40). 

 Tegenwoordig weten we dat er meerdere soorten aanvallen zijn, die hun eigen kenmerkende 

symptomen hebben. Het is dus niet zo verwonderlijk dat de auteurs in de Oudheid veel verschillende 

symptomen zagen en opschreven. Temkin merkt op dat als je alle symptomen die beschreven zijn bij 

elkaar voegt, je naast algemene kenmerken van epilepsie ook heel veel details van bepaalde soorten 

aanvallen terugziet (Temkin, 1971, p. 41). 

 Het is goed om te bedenken dat er in de Oudheid nog niet zoiets als een algemene richtlijn 

bestond. Op basis van eerdere bronnen en opvattingen en met behulp van eigen ervaring had elke 

arts een idee over wat kenmerken van epilepsie waren. Daar kwam bij dat iedere arts andere unieke 

patiënten zag. Hierdoor zijn veel verschillende beschrijvingen ontstaan, die niet identiek zijn, maar 

wel vaak overlap vertonen.  

  

Oorzaken 

Wat betreft de oorzaken van epilepsie kan een onderscheid gemaakt worden tussen lichamelijke 

oorzaken die voor epilepsie zorgden en omgevingsfactoren die epileptische aanvallen konden 

opwekken. Vrijwel alle auteurs uit de Oudheid die in hun tijd een bijdrage hebben geleverd aan de 

kennis over epilepsie, gingen er vanuit dat de oorzaak van epilepsie in principe in de hersenen lag.  

 Lichamelijke oorzaken  

In De Morbo Sacro werd een duidelijke theorie over epilepsie en de hersenen beschreven. De 

bloedvaten transporteerden en distribueerden het pneuma, de geïnspireerde lucht, door het hele 

lichaam. In samenwerking met de hersenen zorgde het voor gevoeligheid en zette het aan tot 

bewegingen. Pneuma mocht niet stilstaan en bewoog dus continue door het lichaam heen. Als 

pneuma stil kwam te staan, dan verloor het lichaamsdeel waar het in stilstond zijn kracht. Als bewijs 

hiervoor, gaf de auteur het voorbeeld dat als je zat of lag, soms bepaalde kleine bloedvaten beklemd 

raakten, waardoor de pneuma er niet door heen kon. Dit leverde direct een verdoofd gevoel op in 

dat lichaamsdeel, doordat de pneuma stil stond16.   

                                                           
13

 Aretaios, ed. Adams, On epilepsy, ch. 14, On the chronic diseases, boek 1, p. 296-297 
14

 Aretaios, ed. Adams, Cure of the paroxysm of the epileptics, ch. V, On acute diseases, boek 1, p. 399-400 
15

 Aretaios, ed. Hude, Aretaeus, I, 5; pp 4, 18-24 
16

 Hippocrates, vert. Jones, The Sacred Disease, vol. 2, par. 7, p. 154-155 
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 Aanleg voor epilepsie ontstond volgens de auteur meestal al in de baarmoeder. Hij wist dat 

de hersenen van een ongeboren kind al voor de geboorte groeiden. Als in de baarmoeder de 

hersenen niet goed gezuiverd werden, werd de persoon phlegmatisch. Dit hield in dat de persoon 

een overschot aan phlegma (een van de vier vloeistoffen uit de Hippocratische theorie) rond zijn 

hersenen had. Na de geboorte kon dit door het lichaam nog opgelost worden, door middel van 

zweren waaruit het phlegma het lichaam kon verlaten. Gebeurde dit niet, dan hield het kind te veel 

phlegma in zijn hoofd en dit gaf een groot risico op epilepsie17.  

 Hoe een te veel aan phlegma epilepsie kon veroorzaken werd ook uitgelegd. Het overschot 

aan phlegma moest ergens heen. Eén van de opties was dat het de bloedvaten instroomde. Als dat 

gebeurde zou het phlegma het pneuma uit de bloedvaten verdrijven. Dit pneuma was dan niet meer 

in staat om de hersenen of de rest van het lichaam te bereiken en kwam stil te staan. Dit had als 

gevolg dat de persoon geen kracht meer had, op de grond viel en begon te schuimbekken18. 

 Phlegma werd gezien als een koude vloeistof. Als phlegma in aanraking kwam met bloed, dan 

koelde het phlegma het bloed af. Dit zorgde voor een verstoorde bloedstroom, wat weer kon leiden 

tot bijvoorbeeld convulsies. Na verloop van tijd verwarmde het bloed het phlegma en vermengden 

de twee vloeistoffen zich met elkaar. Het pneuma kon dan weer vrij bewegen en de aanval was 

voorbij. Ook Diocles en Praxagoras meenden dat epilepsie veroorzaakt werd door een blokkade van 

het pneuma psychikon (Longrigg, 2000). 

 Aretaios meende dat de oorzaak van epilepsie direct in de hersenen kon liggen, maar dat ook 

stimulatie van perifere zenuwen die een sympathische relatie hadden met de hersenen een aanval 

konden opwekken.19 Ook Galenus ging er vanuit dat alle epileptische aanvallen veroorzaakt werden 

door beïnvloeding van de hersenen20 Hij onderscheidde drie varianten: 

 

1. De meest voorkomende variant werd veroorzaakt door een idiopathische (dat wil zeggen een 

op zichzelf staande) ziekte van de hersenen.  

2. De tweede variant werd veroorzaakt doordat de gezonde hersenen betrokken waren geraakt 

bij een ziekte die in het hart begon. 

3. De derde variant werd veroorzaakt doordat de gezonde hersenen betrokken waren geraakt 

bij een ziekte in een ander lichaamsdeel.  

 

 Galenus hechtte waarde aan waar in het lichaam de convulsies voorkwamen. Als convulsies 

optraden in een specifiek lichaamsdeel, dan was de corresponderende zenuw beschadigd. Vertoonde 

het hele lichaam convulsies, behalve de gezichtsspieren, dan waren de zenuwen in het algemeen 

beschadigd. Als ook de gezichtsspieren samentrokken, dan was dit een teken dat de hersenen waren 

aangetast, aangezien de zenuwen van de gezichtszintuigen vanuit de hersenen kwamen21. 

 Om convulsies te verklaren vergeleek hij de zenuwen met de snaren van een lier. Door 

vochtigheid zwollen de snaren op, door droogte werden ze stijver en strakker. In beide gevallen 

waren de snaren gevoeliger en konden breken. Hij dacht dat dit bij de zenuwen ook zo was. Door 

                                                           
17

 Hippocrates, vert. Jones, The Sacred Disease, vol. 2, par. 8, p. 154-157 
18

 Hippocrates, vert. Jones, The Sacred Disease, vol. 2, par. 10, p. 158-161 
19

 Aretaios, ed. Hude, Aretaeus, I, 5, p. 152 
20

 Galenus, ed. Kühn, De locis affectis, III, 11; vol. 8, p. 193 
21

 Galenus, ed. Kühn, De locis affectis, III, 8; vol. 8, p. 169-170. De symptomatum causis, I, 8; vol. 7, p. 145 
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vochtigheid of droogte werden de zenuwen gevoeliger voor de wil van de hersenen en kon het zelfs 

gebeuren dat ze ongecontroleerd de spieren gingen aansturen. In dat geval traden convulsies op22.  

Galenus had verder een verklaring voor het terugkeren van de aanvallen. Hij dacht dat phlegma of 

zwarte gal (beide koude vloeistoffen) zich steeds opnieuw ophoopte in de ventrikels en zo het 

pneuma psychikon blokkeerde. Aangezien het lichaam altijd datgene wat hem lastigviel probeerde te 

verdrijven zouden de zenuwen en daardoor ook de spieren gaan bewegen, om de belemmering op te 

heffen (Temkin, 1964). 

 Ook de auteur van De Morbo Sacro had een idee over waarom de aanvallen terugkeerden en 

epilepsie soms een chronische ziekte was. Epilepsie kon volgens hem chronisch worden als het de 

hersenen niet lukten van het te veel aan phlegma af te komen. Dan bleef het phlegma immers af en 

toe in de bloedvaten stromen, waardoor een epileptische aanval ontstond. Als de ziekte lange tijd 

aanwezig was, werden de hersenen langzaam aangetast door het phlegma. Ze zouden smelten, 

waardoor nog meer vocht ontstond. De ziekte was dan ongeneesbaar en voor altijd chronisch 

geworden23.  Bij Caelius Aurelianus lezen we dat epilepsie chronisch was en dat als een patiënt een 

eerste aanval had gehad de arts altijd moest verwachten dat de ziekte nog steeds in het lichaam zat. 

Hij vertelde verder dat tussen de aanvallen maanden, maar ook dagen, konden zitten24.  

 Omgevingsfactoren 

In de Oudheid meende men dat het klimaat een grote rol speelde bij het ontstaan van epileptische 

aanvallen. Het jaargetijde, de temperatuur en de windrichting konden allemaal een gunstig of 

ongunstig effect hebben. In De Morbo Sacro staat dat bepaalde veranderingen in de windrichting een 

grotere afscheiding van phlegma konden veroorzaken, waardoor de kans op een epileptische aanval 

toenam25. Zowel Hippocrates als Caelius Aurelianus vermeldden dat heftige emoties als verdriet, 

angst en woede epileptische aanvallen konden opwekken26.  

 Ook de levensstijl had invloed. Hieronder verstonden de Grieken en Romeinen zowel eten, 

drinken, slapen, vertering als fysieke en mentale beweging. Een verstoring van een gezonde 

levensstijl kon voor meerdere ziektes zorgen, waaronder epilepsie (Temkin, 1971, p. 33).  

 Iets heel anders werd beschreven in het Hippocratische De Capitis Vulneribus: een geval van 

epilepsie, veroorzaakt door een hoofdwond. De auteur observeerde dat hoofdwonden soms leidden 

tot convulsies. Hij merkte op dat een wond aan de ene kant van het hoofd voor convulsies in de 

andere kant van het lichaam zorgde27.  

 

Wie krijgen het? 

In de Oudheid waren er duidelijke ideeën over de rol die leeftijd speelde bij epilepsie. De algemene 

consensus was dat epilepsie vooral voorkwam bij kinderen. Een van de mogelijke redenen waardoor 

ze in de Oudheid zoveel kinderen met epilepsie zagen, was waarschijnlijk dat koortsstuipen ook als 

epilepsie gezien werden (Temkin, 1971, p. 29). In de meeste gevallen verdween de ziekte in de 

puberteit. Als dit niet het geval was, dan betekende dit dat de ziekte voor de rest van het leven 

aanwezig bleef en ongeneeslijk was.  

                                                           
22

 Galenus, ed. Kühn, De locis affectis, III, 8; vol. 8, p. 171-173 
23

 Hippocrates, vert. Jones, The Sacred Disease, vol. 2, par. 14, p. 168-171 
24

Caelius Aurelianus, ed. Drabkin, De Morbis Chronicis, I, 4; par. 82 
25

 Hippocrates, vert. Jones, The Sacred Disease, vol. 2, par. 13, p. 164-169; par. 16, p. 170-173 
26

 Caelius Aurelianus, ed. Drabkin, De Morbis Chronicis, I, 4; par. 61 Hippocrates, vert. Jones, The Sacred 
Disease, vol. 2, par. 13, p. 164-169 
27

 Hippocrates, ed. Littré, On injuries of the head, vol. 3, p. 254 
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 De auteur van De Morbo Sacro meende dat de leeftijd waarop iemand een epileptische 

aanval kreeg een voorspeller was voor de afloop van de aanval. Hele jonge kinderen liepen het risico 

om te sterven aan een heftige epileptische aanval, net als ouderen. Bij de laatste groep waren de 

bloedvaten gevuld met dunner en wateriger bloed, waardoor de koude phlegma het bloed zeer 

makkelijk kon laten stollen. Dit was ook de reden waarom volwassenen niet zo vaak epilepsie kregen: 

hun bloedvaten waren gevuld met krachtig en zeer warm bloed en dus bestand tegen eventuele 

instroom van phlegma28.  

 Leeftijd had volgens Celsus invloed op de mogelijkheden om epilepsie te behandelen. Als 

aanvallen voor de puberteit waren begonnen waren ze redelijk goed te behandelen. In het meest 

positieve geval startten de aanvallen in handen of voeten, daarna in de rest van het lichaam en het 

slechtst te behandelen waren de gevallen die in het hoofd begonnen. De zeldzamere gevallen van 

mensen die na hun vijfentwintigste epilepsie kregen waren moeilijk te behandelen, vaak was er geen 

genezing mogelijk29.   

 Verder dacht men dat epilepsie aangeboren kon zijn. In De Morbo Sacro werd zelfs 

gesproken over erfelijk. Deze auteur ging er echter vanuit dat alle ziektes erfelijk waren, dus 

waarschijnlijk gebruikte hij het vooral om aan te tonen dat epilepsie net zo natuurlijk was als iedere 

andere ziekte (Temkin, 1971, p. 31). 

 

Diagnose 

Het stellen van de diagnose epilepsie was makkelijk als de arts de patiënt een aanval zag hebben. 

Was dit niet het geval, dan moest de arts door middel van het stellen van vragen aan de patiënt er 

achterkomen. Ook werd vaak geprobeerd om een nieuwe aanval op te wekken. Hiervoor werden 

zeer veel verschillende, al dan niet magische, voorwerpen gebruikt, zoals bijvoorbeeld git, een 

geitenlever of hoorn. Al deze voorwerpen werden verbrand, de geur die daarbij vrijkwam moest de 

aanval opwekken30.  

 

Behandeling 

Behandeling van epilepsie bestond voornamelijk uit voorkomen dat de ziekte chronisch werd en het 

voorkomen van epileptische aanvallen. Een patiënt echt voor altijd genezen van de ziekte gebeurde 

niet vaak. Hoogstens stopte de epilepsie in de puberteit, maar dit had met levensfase en niet met 

behandeling te maken. Ook als het onmogelijk bleek om de ziekte te genezen en aanvallen te 

voorkomen, moest de arts zijn uiterste best doen om de patiënt zo min mogelijk last van zijn ziekte te 

laten ervaren. Hij moest proberen aanvallen korter te laten duren en minder heftig te maken. Ook 

moest hij proberen om de tijd die tussen de aanvallen zat zo lang mogelijk te laten duren. Soranos 

(2e eeuw n.C.) waarschuwde dat als iemand lang geen aanvallen meer gehad had het makkelijk was 

om te denken dat de ziekte genezen was. Epilepsie was echter verraderlijk en kon zomaar weer 

terugkeren in de vorm van een nieuwe aanval31.  

 Bij het vinden van een behandeling voor een ziekte probeerde men destijds meestal eerst de 

oorzaak van de ziekte te achterhalen. Vervolgens werden dan medicijnen met tegenovergestelde 

eigenschappen gezocht. Epilepsie werd vooral veroorzaakt door een te veel aan phlegma, wat een 

koude en natte vloeistof was. Medicijnen en behandelingen moesten dus een verwarmend en 
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 Hippocrates, vert. Jones, The Sacred Disease, vol. 2, par. 11-12, p. 162-165 
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 Celsus, vert. Spencer, De medicina, vol. 1, boek 2, par. 8, p. 137-139, 147-149 
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 Caelius Aurelianus, ed. Drabkin, De Morbis Chronicis, I, 4, par. 70 
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 Caelius Aurelianus, ed. Drabkin, De Morbi Chronicis, I, 4, par. 114 
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drogend effect hebben. Dat vochtuitdrijvende middelen werden voorgeschreven was dus heel 

logisch. Bij epilepsie was het verder zo dat aanvallen vaak door ongewone dingen (bijvoorbeeld 

angsten, heftige geuren en hoofdwonden) veroorzaakt werden. Door een gematigde levensstijl 

hoopte men deze dingen te voorkomen. Ook daar werd dus bij de behandeling op gefocust.  

 Over het algemeen gold de opvatting dat de arts per patiënt moest uitvinden wat in dat 

afzonderlijke geval de aanvallen veroorzaakte en daar de behandeling op af moest stemmen. 

Epilepsie was een erg lastige ziekte en er was geen middel voor epilepsie dat voor iedereen werkte. 

Wat bij de een voor een verbetering zorgde kon bij een ander juist voor een verslechtering zorgen32. 

De artsen hadden dus door dat het belang van kijken naar het individu bij epilepsie heel groot was. 

Alleen door constant de behandeling aan te passen aan de veranderingen die optraden in het 

ziektebeeld van de patiënt, kon een stabiele situatie zonder epilepsie bereikt worden. Het is daarom 

niet verwonderlijk dat zeer gedetailleerde voorschriften ontstonden over wat patiënten wel en niet 

mochten doen.  

 Wat betreft het voorkomen van epileptische aanvallen meenden sommigen dat een arts 

moest proberen de patiënt in een zo goed mogelijk klimaat te laten leven en ervoor moest zorgen 

dat hij niet te veel werd blootgesteld aan wind uit de verkeerde richting of zon. Alle andere factoren 

die een epileptische aanval konden opwekken dienden ook uit de weg geruimd te worden. Seneca 

vermeldde dat epilepsiepatiënten vaak heftige smaken en geuren vermeden en warmtekompressen 

gebruikten, om aanvallen te voorkomen33. 

 In De Morbo Sacro werd in het algemeen opgeroepen om epilepsie te behandelen door goed 

naar de patiënt te kijken en aan de hand van het individu een goede behandeling op te stellen, maar 

details hierover werden niet gegeven34. In een ander Hippocratisch werk, De Morbus Popularibus, 

werd gesteld dat iemand met epilepsie baat had bij volledige onthouding van eten en drinken35.  

 In het werk van Caelius Aurelianus stonden de behandelingen van verschillende artsen 

genoteerd. Zo schreef Diocles veel beweging en vochtuitdrijvende middelen voor aan mensen met 

epilepsie. Ook azijn drinken, het opwekken van niezen en het gebruik van alsem een bepaalde soort 

korstmos kon helpen. Praxagoras sloot zich hierbij aan en voegde onder andere het kaalscheren van 

het hoofd,  het inhouden van de adem en het toedienen van azijnkompressen toe. Serapion bedacht 

als een van de eersten echt een levenswijze voor zijn patiënten, waarin werd voorgeschreven wat de 

patiënt op een dag wel en niet mocht doen. Hij maakte gebruik van azijn en olie om het lichaam in te 

smeren en liet zijn patiënten azijnhoningdrank drinken. Ook rust en beweging waren opgenomen in 

zijn voorschrift36.  Deze manier van behandelen zagen we later bij veel andere artsen terug. Hoewel 

iedere arts zijn eigen details toevoegde, berustte de behandeling in grote lijnen op een gematigd 

dieet, een goede vertering, voldoende slaap, rust en beweging (Temkin, 1971, p. 68). 

 Sommige artsen besteedden ook nog aandacht aan de verschillende varianten van epilepsie. 

Zo had Aretaios een andere behandeling voor acute epileptische aanvallen dan voor de chronische 

variant. Bij de eerste maakte hij gebruik van aderlaten, darmspoelingen, zalven en zette hij de patiënt 

aan tot overgeven. Als de ziekte chronisch was, werd naast aderlating ook onder andere trepanatie 

van de schedel toegepast. Hij benadrukte dat niets aan het toeval over mocht worden gelaten en dat 

de kleinste dingen een positief of negatief effect konden hebben. Ook hij beschreef heel nauwkeurig 
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hoe zijn patiënten moesten leven: men moest veel wandelen, genoeg slapen, handen en hoofd 

moesten gemasseerd worden en een speciaal dieet moest gevolgd worden37.  

 De eigen theorie van Galenus over epilepsie vroeg natuurlijk ook om een daarop afgestelde 

behandeling. Omdat de laatste twee varianten uit zijn theorie weinig voorkwamen, ging de meeste 

aandacht uit naar de behandeling van de idiopathische variant. Het was volgens hem belangrijk om 

de balans tussen de vier vloeistoffen stabiel te houden. Dit betekende dat mensen gematigd en 

gezond moesten (blijven) leven. Anders zouden ze snel weer in de oude staat van disbalans zijn, met 

alle gevolgen van dien. Om dit te bereiken probeerde hij onder andere te zorgen voor een goede 

vertering en het verwijderen van phlegma38.   

 De magische middelen, zoals het gebruik van menselijk bloed en menselijke botten, bleven 

ondanks het pleidooi tegen de heiligheid van de ziekte in De Morbo Sacro bestaan. Toch was er 

daarnaast vooral ruimte voor de theoretisch beter onderbouwde behandelmethodes.  

 Over het algemeen kan gezegd worden dat een gematigd, gestructureerd leven met een 

goed dieet en voldoende beweging en rust het belangrijkste was. Alles wat een epileptische aanval 

kon opwekken moest verder vermeden worden. Eventueel werden dan nog medicijnen of 

chirurgische ingrepen als aderlating en trepanatie gebruikt. Daar werden dan door iedere arts zijn 

eigen kleine middeltjes en details aan toegevoegd. In De Materia Medica van Dioscurides zijn 45 

stoffen tegen epilepsie genoteerd, waarvan er 18 geen enkele verbinding hebben met magie. Niet-

magische stoffen die genoemd worden zijn onder andere gedroogde vijgen, kardemom, spekwortel 

en weegbree(Temkin, 1971, p. 79-80). 
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Epilepsie in het nu, een vergelijking 
 

In de tijd vanaf de Grieken tot het heden heeft de ontwikkeling van de medische wetenschap niet 

stilgestaan en zijn ontzettend veel baanbrekende ontdekkingen gedaan. Nieuwe uitvindingen op het 

gebied van beeldvorming, zoals MRI, CT en EEG, hebben ons veel informatie over het menselijk 

lichaam opgeleverd. Het is interessant om te bekijken welke kennis van de artsen uit de Oudheid wij 

nog steeds gebruiken en welke kennis van hen juist bleek te zijn. In dit hoofdstuk zal dat gedaan 

worden met betrekking tot epilepsie. De veranderingen die de zorg door de eeuwen heen heeft 

begaan worden bijna altijd aangeduid als verbeteringen. Toch zouden we misschien meer van de 

auteurs uit de Oudheid kunnen leren dan we denken.   

 

Epidemiologie 

Epilepsie begint in zo'n 70% van de gevallen voor het twintigste levensjaar (Epilepsiefonds, z.d.). 

Aan de cijfers van het Nationaal Kompas Volksgezondheid uit 2007 is te zien dat kinderen van 0 tot 

20 jaar en mensen die ouder zijn dan 60 jaar vaker aan epilepsie leiden dan de tussenliggende groep 

mensen van 20 tot 60 jaar (Gommer & Poos, 2010). De observatie uit de Oudheid dat kinderen en 

ouderen vaker aan de ziekte leden was dus juist. Ook het feit dat epilepsie zich meestal tijdens de 

jeugd openbaarde, komt overeen met de huidige data. In de Oudheid werd niet op een 

gestructureerde manier data verzameld over hoe vaak en op welke leeftijd epilepsie precies 

voorkwam. Maar door goede waarneming ontstond wel degelijk een beeld over de incidentie van de 

ziekte, dat door het hedendaagse onderzoek wordt bevestigd. 

 

Chronische ziekte 

In de richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van Epilepsie staat dat epilepsie een chronische 

aandoening is (Nederlandse Vereniging voor Neurologie; Nederlandse Liga tegen Epilepsie; Nationaal 

Epilepsie Fonds, 2006). Celsus gaf in zijn De Medicina al aan dat epilepsie tot de categorie van 

chronische ziektes zonder koorts hoort39. Ook de andere medische auteurs waren goed op de hoogte 

van het chronische karakter van de ziekte. Op basis van ervaring wist men dat de ziekte in de 

puberteit óf chronisch werd óf verdween. Met de kennis van nu is deze observatie goed te verklaren. 

We weten ondertussen immers dat er leeftijdsgebonden varianten zijn van epilepsie. Deze kinderen 

kunnen als ze ouder worden over hun epilepsie heen groeien.  

 

Symptomen 

Wat betreft de symptomen van een epileptische aanval, komen de beschrijvingen uit de Oudheid 

voor een heel groot deel overeen met wat wij nu ook nog zien. Omdat ze destijds geen onderscheid 

maakten tussen verschillende types epileptische aanvallen beschreven ze een enorme variëteit aan 

verschijnselen. Nu zijn deze symptomen onderverdeeld, waardoor er wat meer structuur in is 

gekomen. Maar in principe vertonen de huidige waargenomen symptomen zeer grote 

overeenkomsten met de symptomen die in de Oudheid beschreven werden.  

 In de Oudheid werd waargenomen dat mensen die een zeer heftige epileptische aanval 

kregen soms stierven of verlamd raakten. Ze zagen dit vooral gebeuren bij kleine kinderen en 

ouderen. Tegenwoordig is bekend dat mensen neuronale schade kunnen oplopen door een status 

epilepticus of door hevige aanvallen die vaak terugkomen (Nederlandse Vereniging voor Neurologie, 
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et al., 2006). Dit zou verlammingen of zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben. De cijfers laten zien 

dat vooral kinderen jonger dan 1 jaar en mensen van boven de 60 jaar overlijden aan epilepsie 

(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2010). Ook hier werd dus door de auteurs uit de Oudheid een 

goede observatie gedaan.  

 

Behandeling 

Qua behandelmethodes worden nog steeds dezelfde drie categorieën als in de Oudheid gebruikt: 

medicijnen, dieet en operatie. De meest gebruikte vorm van behandeling is tegenwoordig de 

toediening van medicijnen, in de vorm van anti-epileptica. Als die niet (voldoende) werken wordt in 

sommige gevallen een ketogeen dieet of een operatie ingezet in de strijd tegen de aanvallen. In de 

Oudheid was het aanpassen van het dieet en de levensstijl het belangrijkst, pas daarna kwam het 

gebruik van medicijnen en operaties. Deze verschuiving is natuurlijk prima te verklaren. In de ruim 

2000 jaar die tussen Oudheid en onze tijd zit is er van alles ontdekt op het gebied van medicatie, 

waardoor dit een meer toereikend behandelmiddel is geworden.  

 De richtlijn voor epilepsie benadrukt dat anti-epileptica alleen gebruikt worden om 

epilepsieaanvallen tegen te gaan en niet om de ziekte zelf aan te pakken (Nederlandse Vereniging 

voor Neurologie, et al., 2006). Er wordt dus nog steeds volop aan symptoombestrijding gedaan, 

simpelweg omdat de behandeling waarmee epilepsie genezen kan worden nog niet is gevonden. In 

de Oudheid was men ook gefocust op het voorkomen van de aanvallen. Men dacht dat de remedie 

voor de ziekte in het verlengde zou liggen van de remedies die aanvallen voorkwamen. Het genezen 

van de ziekte was immers niet meer dan er voor zorgen dat de patiënt nooit meer aanvallen kreeg. In 

die zin lijkt het er op dat de auteurs uit de Oudheid zich zeer goed bewust waren van het vaak 

ongeneeslijke karakter van de ziekte. Men geloofde wel in volledig herstel, bijvoorbeeld door het 

overschot aan phlegma kwijt te raken en zo de vloeistofbalans te herstellen, maar realiseerde zich 

ook dat een terugkeer van de ziekte altijd op de loer lag. Galenus waarschuwde niet voor niets dat 

ook als de ziekte genezen leek, de patiënt zich aan de gezonde levensstijl moest houden, omdat het 

lichaam anders opnieuw verstoord zou raken40.   

 

Medicijngebruik 

De afgelopen eeuwen is er een enorme switch geweest van niet-farmacologische middelen naar het 

gebruik van medicijnen. In veel gevallen is dit een verbetering geweest: er zijn immers tegenwoordig 

een heleboel ziektes, die vroeger dodelijk of schadelijk waren, die nu behandeld en genezen kunnen 

worden. Toch is het belangrijk om te bedenken dat deze niet-farmacologische middelen vroeger wel 

degelijk effect hadden en niet voor niets gebruikt werden. Door onze blik  dusdanig op medicijnen te 

focussen, zouden we wel eens belangrijke aanvullingen op de bestaande behandelingen mis kunnen 

lopen.  

 Epilepsie is hier een mooi voorbeeld van. De medicijnen die er voor zijn ontwikkeld helpen 

wel om aanvallen te onderdrukken, maar genezing van de ziekte door medicijnen is nog steeds niet 

mogelijk. Daar komt bij dat een derde van de patiënten niet (genoeg) reageert op de anti-epileptica 

(Overweg, 1998). Zelfs mensen die drie verschillende anti-epileptica gebruiken, vertonen soms geen 

verbetering. Terwijl we miljarden euro's stoppen in onderzoek naar betere medicijnen, wordt er 

nauwelijks onderzoek gedaan naar de mogelijke positieve werkingen van andere aanvullende 

soorten behandelingen. In de Oudheid begreep men heel goed dat verschillende behandelingen 
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elkaar konden aanvullen. Het voorschrijven van een dieet in combinatie met goede beweging en 

eventueel aanvullende medicinale stoffen was heel normaal. Door de belofte van genezing en 

behandeling door medicijnen van farmaceutische bedrijven, zijn we onze blik steeds meer gaan 

versmallen en gaan richten op de medicijnen. We lijken een beetje vergeten te zijn dat onze 

voorouders ruim 2000 jaar geleden zonder deze medicijnen ook allerlei behandelingen hadden. 

 Het is zeker niet de bedoeling om te pleiten tegen medicijnen. Maar ondanks het bewezen 

effect van veel medicijnen, hebben de meesten een beperkte werking en veroorzaken vaak 

bijwerkingen. Als de medicijnen niet toereikend zijn, zoals in een talrijk aantal van de 

epilepsiepatiënten, zouden we moeten proberen niet alleen te focussen op het ontwikkelen van 

nieuwe medicijnen, maar ook te kijken naar andere oplossingen. Het farmaceutische onderzoek 

moet gewoon doorgaan, maar daarnaast zouden we andere mogelijke aanvullende 

behandelmethodes beter moeten onderzoeken.  

 

Aanvullende behandelmethodes 

Alle hieronder genoemde therapieën kunnen gebruikt worden als aanvulling op de behandeling van 

epilepsie en als eventueel hulpmiddel voor mensen die niet (voldoende) reageren op anti-epileptica. 

 Ketogene dieet 
De eerste logische therapie is het ketogene dieet. Toen bleek dat vasten hielp om epileptische 
aanvallen tegen te gaan (Bailey, Pfeifer, & Thiele, 2005), iets was Hippocrates overigens zo'n 2400 
jaar geleden al wist41, ontstond de vraag naar een dieet dat dit zou nabootsen. Hier werd uiteindelijk 
het ketogene dieet voor ontwikkeld (McElroy-Cox, 2009). Dit dieet is opgenomen in de Nederlandse 
richtlijn voor epilepsie, als behandeling van kinderen tussen de 1 en 16 jaar met epilepsie die niet op 
medicijnen reageren (Nederlandse Vereniging voor Neurologie, et al., 2006).  
 Hoewel de werking van het dieet grotendeels onbekend is, hebben verschillende 

onderzoeken het nut van het dieet aangetoond.  Zo vermelden Saxena en Nadkarni (2011) dat bij 

16% van de patiënten die het dieet gebruiken de aanvallen volledig stoppen. De Nederlandse richtlijn 

sluit zich hier bij aan, weliswaar met een ruimere marge van tussen de 3 en 40% (Nederlandse 

Vereniging voor Neurologie, et al., 2006). Een ander onderzoek toont aan dat na twaalf maanden het 

dieet gevolgd te hebben, 40-50% van de patiënten een aanvalsvermindering van 50% heeft. Hierdoor 

kan in sommige gevallen zelfs het gebruik van anti-epileptica gereduceerd worden (Vining, et al., 

1998). Groot voordeel van het dieet is dat het veel minder bijwerkingen oplevert dan de anti-

epileptica (Saxena & Nadkarni, 2011). 

 Ook het Atkins-dieet, een populair afslankdieet en een variant van het ketogene dieet, blijkt 

in een onderzoek effectief bij kinderen die dagelijks aanvallen hadden en waarbij de behandeling met 

een combinatie van drie verschillende anti-epileptica niet werkte. De onderzochte groep kinderen 

(N=50) had significant minder aanvallen dan de controlegroep. Het Atkins-dieet is iets minder 

beperkend wat betreft de toegestane voedingsmiddelen, waardoor het makkelijker te volgen is en 

minder bijwerkingen veroorzaakt (Kossoff, 2013). 

 Hoewel onderzoeken naar het ketogene dieet meestal bij kinderen worden uitgevoerd, 

omdat zij op dit moment de voornaamste doelgroep vormen, heeft onderzoek aangetoond dat het 

ook voor volwassenen een positief effect kan hebben (Cervenka & Kossoff, 2013). 

 Dat artsen in de Oudheid een dieet voorschreven was dus geen slecht idee. Het is niet goed 

na te gaan of de voeding die zij voorschreven nu ook zou voldoen aan het ketogene dieet, maar ze 
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hadden zeker door dat vasten42 of weinig eten een positief effect had (Temkin, 1934, p. 185-187). 

Het eten van vlees en vis, nu ook belangrijke onderdelen van het ketogene dieet werd ook vaak in de 

diëten voorgeschreven, bijvoorbeeld door Praxagoras43 en Galenus (Temkin, 1934, p. 185-187). 

 Stressvermindering 

Een andere mogelijkheid voor mensen met epilepsie, zijn therapieën die een ontspannend en 

stressverminderend effect hebben. De onderzoeken die er naar zijn gedaan zijn weliswaar zeer 

kleinschalig en zonder significante resultaten, maar tonen wel aan dat deze therapieën op een aantal 

mensen een zeer positief effect kunnen hebben. Een onderzoek bij elf volwassenen die gedurende 

zes maanden  aan een mediterende vorm van yoga (Sahaja Yoga) deelnamen, laat zien dat de 

vrouwen in die zes maanden een aanvalsreductie van gemiddeld 80% hadden (Panjwani, 

Selvamurthy, Singh, Gupta, Thakur, & Rai, 1996).  

 In een onderzoek naar het effect van de vermindering van stress op epilepsie, bleek dat een 

therapie die de patiënten verschillende ontspanningstechnieken aanleerde, een vermindering van 

het aantal aanvallen gaf (Dahl, Melin, & Lund, 1987). 

 Beweging 

Een belangrijke behandelmethode in de Oudheid, naast het aanpassen van het dieet, was het 

voorschrijven van beweging. Zorgen dat epilepsiepatiënten voldoende bewegen zou in het heden 

ook een goede manier kunnen zijn om aanvallen te verminderen.  

 Waar in de Oudheid beweging werd verplicht aan mensen met epilepsie, wordt het 

tegenwoordig soms juist afgeraden door artsen, in verband met eventuele risico's op ongelukken 

(Bjørholt, Nakken, Røhme, & Hansen, 1990). In de realiteit kunnen mensen met epilepsie met de 

juiste aanpassingen en eventuele medische controle wel degelijk vele verschillende soorten sporten 

beoefenen (Nederlandse Vereniging voor Neurologie, et al., 2006). Hoe dan ook,  het is een feit dat 

mensen met epilepsie, zowel pubers (Wong & Wirrell, 2006) als volwassenen (Roth, Goode, Williams, 

& Faught, 1994), gemiddeld minder bewegen dan mensen zonder epilepsie.  Dit zorgt ervoor dat ze 

lichamelijk minder gezond zijn en een lagere levenskwaliteit hebben. Alleen al om deze redenen zou 

meer beweging voor hen goed zijn.  

 Het is bewezen dat sporten gezond is voor mensen, maar de relatie tussen sporten en 

vermindering van epileptische aanvallen is helaas weinig onderzocht. Toch laten de weinige 

onderzoeken weer positieve resultaten zien. Zo is er een onderzoek naar het effect van sporten bij 

vrouwen met aanvallen die niet door middel van anti-epileptica te controleren waren, dat laat zien 

dat tijdens de 15 weken waarin de vrouwen sportten, het aantal aanvallen verminderde. Zodra de 

vrouwen stopten met het trainingsprogramma namen de aanvallen weer in frequentie toe (Eriksen, 

Ellersten, Grønningsaeter, Nakken, Løyning, & Ursin, 1994). Ook in een diermodel van epilepsie is 

aangetoond dat beweging een positief effect heeft op de frequentie van de epileptische aanvallen. 

Ratten die tijdens het onderzoek veel bewogen, hadden minder aanvallen dan de controlegroep 

(Arida, Scorza, dos Santos, Peres, & Cavalheiro, 1999). 

 Kanttekening is dat bij sommige mensen met epilepsie veel beweging juist aanvallen kan 

opwekken in plaats van kan tegengaan. Het belang van kijken naar de individu is hier dus groot. Ook 

het soort sport dat gekozen wordt kan invloed hebben op de resultaten. In het artikel van Arida, 

Cavalheiro, da Silva en Scorza (2008) wordt aangegeven dat het dus voor een arts nodig is om goed 

te kijken naar de medische geschiedenis van de patiënt en af te wegen of sport, en zo ja wat voor 

soort sport, een positieve of negatieve invloed kan hebben. Voor een deel is dit ook een kwestie van 
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uitproberen, zoals dat ook bij het vinden van het juiste anti-epilepticum het geval is. Patiënten 

krijgen dan eerst een bepaalde variant voorgeschreven en vervolgens wordt er gekeken hoe goed de 

aanvallen ermee gecontroleerd kunnen worden en hoeveel last de patiënt heeft van de bijwerkingen. 

Aan de hand daarvan wordt bepaald of het medicijn goed genoeg werkt, of dat er een andere variant 

uitgeprobeerd moet worden of zelfs meerdere anti-epileptica tegelijk gebruikt moeten worden. Als 

medicatie uitgeprobeerd wordt, dan kunnen ook bepaalde sporten en diëten uitgeprobeerd worden.  

 Andere leefregels 

In de Nederlandse richtlijn voor epilepsie wordt aangegeven dat leefregels met de patiënt kunnen 

worden overlegd, maar dat de patiënt zelf verantwoordelijk is voor het kiezen aan welke regels hij 

zich houdt. Een van de onderdelen van de leefregels kan het vermijden van omstandigheden 

(bijvoorbeeld flitsend licht, maar ook stress en angst) die een epileptische aanval kunnen opwekken 

zijn. Dit heeft alleen nut als er duidelijke aanwijzingen zijn over welke omstandigheden normaal een 

aanval bij de betreffende persoon kunnen veroorzaken (Nederlandse Vereniging voor Neurologie, et 

al., 2006). Ook hier hangt het dus van het individu af of dit een nuttige toevoeging is aan de 

behandelmethode.  

 Verder kan een tekort aan slaap ook zorgen voor een hogere vatbaarheid voor epileptische 

aanvallen (Nederlandse Vereniging voor Neurologie, et al., 2006). Het advies van artsen uit de 

Oudheid om, naast een dieet en genoeg beweging, ook genoeg rust te nemen en voldoende te 

slapen kan dus nog steeds ter harte worden genomen.  
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Conclusie 
 

Concluderend kan gezegd worden dat we tegenwoordig veel meer weten over de hersenen en een 

beter idee hebben hoe epileptische aanvallen veroorzaakt worden. Ook is het aantal patiënten dat 

aan epilepsie lijdt in kaart gebracht en zijn de epileptische aanvallen in categorieën opgedeeld. Dit 

alles zorgt voor meer duidelijkheid over epilepsie. Desondanks is er tot nu toe nog geen optie om 

epilepsie, door middel van een of andere behandelmethode, te genezen. Slechts in een klein aantal 

gevallen verdwijnt de epilepsie uiteindelijk. Alle andere mensen zijn afhankelijk van behandelingen 

om de ziekte zo draagbaar mogelijk te maken. Omdat er voor steeds meer ziektes en aandoeningen 

medicijnen beschikbaar zijn, zijn artsen geneigd meteen over te schakelen op het gebruik van 

medicijnen. Voor epilepsie zijn veel verschillende soorten anti-epileptica ontwikkeld, maar in een 

aanzienlijk aantal gevallen hebben deze geen of niet genoeg effect. Daar komt nog bij dat de 

medicijnen veel bijwerkingen met zich mee kunnen brengen. Wolters en Groenenbergen (2001) 

stellen in hun boek 'Neurologie' dat goed nagedacht moet worden over of het verstandig is om direct 

na de eerste epileptische aanval een patiënt anti-epileptica te geven. Weliswaar is het voor de 

patiënt fijn als een volgende aanval op deze manier voorkomen kan worden, maar men moet wel 

bedenken dat  de patiënt dan langdurig medicatie zal moeten gebruiken, waarbij een hoog risico op 

bijwerkingen niet kan worden uitgesloten. Voor vrouwen met een eventuele kinderwens is het al 

helemaal iets om bij stil te staan, aangezien alle anti-epileptica een risico geven op aangeboren 

afwijkingen (Wolters & Groenewegen, 2001). Anti-epileptica kunnen dus enerzijds een zeer positieve 

werking hebben, maar anderzijds ook voor veel problemen zorgen en niet voldoende effect hebben.  

 Een aanzienlijk deel van de behandelmethodes van epilepsie die we in de werken uit de 

Oudheid terugvinden zouden ook nu een gunstige aanvulling kunnen zijn op de behandeling van 

epilepsie. Helaas wordt vooral gefocust op het ontwikkelen van medicijnen en is er veel minder 

aandacht voor aanvullende behandelingen, zoals het ketogene dieet, stressverminderende 

therapieën, leefregels en beweging. Terwijl er geprobeerd wordt om nieuwe en betere medicijnen 

tegen epilepsie te ontwikkelen, zouden we ondertussen dan ook meer onderzoek moeten verrichten 

naar deze aanvullende behandelingen. De Griekse en Romeinse artsen zagen immers al in dat deze 

behandelingen een rol konden spelen bij het tegengaan van epileptische aanvallen. 

 Door het ontbreken van deze aanvullende behandelingen in de richtlijn en het daarin wel 

aanwezig zijn van informatie over medicijnen, is het voor artsen veel makkelijker om alleen naar 

medicijnen te kijken en te vergeten dat een aanvullende behandeling in combinatie met die 

medicijnen ook een goede, misschien soms zelfs een betere, optie is. De reden dat veel van deze 

behandelingen niet worden opgenomen in richtlijnen, is dat er niet voldoende onderzoek naar 

gedaan is of dat de behandeling maar voor een kleine groep mensen werkt. Toch zijn er genoeg 

voorbeelden uit de praktijk en uit wetenschappelijk onderzoek die duidelijk maken dat deze 

behandelingen voor een bepaalde groep mensen zeer effectief is. Het zou dan ook de uitdaging voor 

artsen moeten zijn om voor iedere patiënt een individuele afweging te maken en te bepalen welke 

aanvullende behandelingen zouden kunnen werken. Artsen zouden moeten durven kijken naar de 

persoon achter de patiënt en op basis van zijn wensen, zijn medische historie en andere relevante 

informatie een individueel behandelplan opstellen. Dit kost tijd en dus geld, maar is in het kader van 

het leveren van goede zorg van groot belang. We moeten het medicijngerichte denken meer los 

laten en ook durven kijken naar de andere mogelijkheden die er zijn. In de Oudheid was dit een stuk 

makkelijker. Doordat er nog geen gespecialiseerde medicijnen waren, zoals we die nu kennen, moest 

men in de zoektocht naar een oplossing wel aan andere dingen denken. Ze waren zich zeer bewust 
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van het feit dat ieder mens anders was en dat daarom een arts de behandeling moest afstemmen op 

de patiënt die hij wilde behandelen. De conditie van de patiënt moest verder goed in de gaten 

worden gehouden en zodra er iets veranderde, moest ook gekeken worden of de behandeling 

veranderd of geoptimaliseerd moest en kon worden. De persoonlijke benadering van patiënten was 

in de Oudheid dus goed bekend en heel belangrijk. Helaas is dit inzicht de afgelopen tientallen jaren 

door bezuinigingen en standaardisering van de zorg steeds verder afgenomen. 

 Als we epilepsiepatiënten echt zo goed mogelijk willen helpen, moeten we ons, naast het 

gebruik van medicatie, focussen op de aanvullende behandelmethodes. En we moeten ons realiseren 

dat deze misschien niet voor de overgrote meerderheid, maar zeker voor een bepaalde groep 

mensen met epilepsie een zeer positief effect kunnen hebben. Het op deze manier voor iedere 

patiënt op maat maken van een behandeling, vraagt aandacht en tijd voor de individuele patiënt, 

zowel van de behandelend arts, als van de mensen in de omgeving van de patiënt. Het is belangrijk 

dat iedere patiënt met epilepsie weer als een uniek individu gezien en behandeld gaat worden. Een 

belang waar ze in de Oudheid al goed van doordrongen waren.  
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