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Epilepsie is een van die ziekten die gedefinieerd zijn aan de hand van een aantal
spontane gebeurtenissen, namelijk minstens twee niet-uitgelokte epilepsie aan-
vallen, in de loop van de tijd. Tussen deze twee aanvallen is er (schijnbaar) niets
aan de hand. Epilepsie aanvallen worden ook wel ‘toevallen’ genoemd. Ik vermoed
dat dit komt omdat deze aanvallen vaak ‘bij toeval’ ontdekt worden, maar zeker
ben ik er niet van.

Vooral ’s nachts zijn de aanvallen door buitenstaanders slechts af en toe waar te
nemen. Meestal merken we dit achteraf doordat de cliënt anders reageert; soms
kan de cliënt zelf of bedgenoot het vertellen. Vooral bij mensen met een verstan-
delijke beperking is het moeilijk om de nachtelijke aanvallen te achterhalen, niet
alleen omdat zij minder goed kunnen formuleren, maar ook omdat zij vaker 
alleen zijn.
Het verdient de voorkeur om de aanvallen prospectief (vanaf heden naar de toe-
komst) en betrouwbaar vast te leggen. Dat is de beste manier om de ziekte te
bestuderen en te behandelen. 
Een groep mensen bij wie wij de ziekte vanaf het heden en in de toekomst ver-
volgen heet ‘cohort’. Het retrospectief (terug in de tijd) waarnemen, zoals nu met
dagboek kunnen we een ‘trohoc’-waarneming noemen: het omgekeerde van
cohort en analoog aan ‘ad hoc’-waarneming. De wetenschappelijke risico’s hiervan
zijn wel bekend, maar worden voor het gemak vaak vergeten1. 

In de spreekkamer horen wij als artsen ook achteraf pas van onze cliënten over de
aanvallen. Dit achteraf reconstrueren van gebeurtenissen leidt tot aanzienlijke
vertekening van de werkelijkheid. 
Niettemin denken wij dat de informatie, die wij tijdens ons spreekuur of de dage-
lijkse visite krijgen, betrouwbaar is. Het is de leidraad voor onze beslissingen. 

Inleiding

1 Feinstein A.R. Clinical biostatistics – XX. The epidemiologic trohoc, the ablative risk ratio, and 
‘retrospective’ research, Clin. Pharmacol. Ther. 1973:14 (p. 291).
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Als de cliënt u als arts vertelt dat hij geen aanvallen heeft gehad, schrijft u een
rijbewijsverklaring uit. Als een verpleegkundige u meldt dat een bewoner in een
tehuis geen nachtelijke aanvallen heeft gehad, gaat u ervan uit dat dit zo is en
past u de medicatie niet aan.

Als arts zou u in dit laatste geval wel meer zekerheden willen, maar u begrijpt dat
zoiets op dit moment onmogelijk is. Over de wetenschappelijke uitdaging om dit
wel mogelijk te maken, ga ik vandaag spreken: de weg van toevalsherkenning
naar aanvalsdetectie. 
Allereerst zal ik u vertellen wat epilepsie is (hoe ziet een aanval eruit, hoe komen
we tot een diagnose en hoe behandelen we de patiënt). Daarna laat ik u de hui-
dige stand van zaken van aanvalsdetectie zien en beschrijf ik de knelpunten en
mogelijke oplossingen. 
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Het zenuwstelsel bestaat uit individuele zenuwcellen (figuur 1) die tot taak hebben
om binnenkomende prikkels te verwerken en al dan niet af te vuren op prikkels via
‘het axon’ - de uitloper van een zenuwcel die prikkels vanuit het zenuwcentrum
geleidt (figuur 1). 

Deze zenuwcellen houden hun ‘rustpotentiaal’ (de spanning over de zenuwmem-
braan) constant. Als dat niet meer lukt dan gaat de zenuwcel extra vuren op prikkels
(figuur 2). 

Deel 1 
Wat is epilepsie?

2 Ayala GF, Dichter M, Gumnit RJ, Matsumoto H, Spencer WA. 
Genesis of epileptic interictal spikes. New knowledge of cortical feedback systems suggests a 
neurophysiological explanation of brief paroxysms. Brain Res. 1973;52: p 1-17. 

Figuur 1

Een zenuwcel.

Intracellular and
extracellular events
of the paroxysmal
depolarizing shift
underlying the
interictal
epileptiform spike
detected by surface
EEG

Ayala et al., 1973Figuur 2

Verlies van rustspanning leidt tot extra vuren van de cel2.
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Zenuwcellen komen niet alleen maar in grote ‘netwerken’ voor, maar ook in kleiner
verband. Als genoeg cellen een netwerk vormen en samen vuren op prikkels (zie
figuur 3), dan ontstaan zogenaamde piekgolven in het EEG (elektro-encefalogram).
De pieken vertegenwoordigen de abnormale prikkeling, ontstaan door het ab-
normale vuren. De golven hebben hierop een remmende reactie (figuur 4).
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Figuur 3

Schematisch voorbeeld van een belangrijk netwerk van zenuwcellen. 
(volgens Steriade3, dia van A. Sazonov)

Figuur 4

Voorbeeld van een ‘absence’: een kleine epilepsie-aanval bestaande uit een reeks 
piekgolven gedurende 5 seconden.

3 Steriade M. Grouping of brain rhythms in corticothalamic systems.
Neuroscience. 2006;137(4):1087-106.
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Aanvallen bestaande uit een regelmatige reeks piekgolven noemen we ‘hyper-
synchroon’. Indien de neiging tot vuren groot genoeg is in een netwerk, dan
ontbreekt de remming en ontstaat een reeks pieken zonder de tussenliggende
remming (figuur 5). 

Het zal duidelijk zijn dat het volledig ontbreken van remming tot een ernstigere
vorm van epilepsie leidt. Ik zal u dadelijk een epilepsieaanval laten zien, een
tonisch-clonische aanval. De ‘tonische’ (verkramping)fase van deze aanval is een
voorbeeld van een reeks pieken zonder remming, bij de clonische (schok)fase
treden piekgolven op.
Uiteindelijk kunnen allerlei ziekten leiden tot de bovenstaande verstoringen.
Epilepsie is op zichzelf geen ziekte maar een symptoom van abnormale prikkel-
baarheid van de hersenschors.

Een epilepsieaanval
Ik zal u tijdens deze intreerede in een video een epilepsieaanval tonen. Deze aan-
val begint met subtiele veranderingen in de spraak. Daarna ontstaat enige paniek
en zien we een ontwikkeling naar een klassiek tonisch-clonisch insult. 

De verschijnselen van een dergelijk insult zijn indrukwekkend. De angst van
mensen die een epilepsieaanval ervaren wordt hier begrijpelijk.

•   clonisch •   tonisch

Figuur 5

Voorbeeld van ‘niveau van epilepsie’, rechts een tonische ‘ontlading’, een reeks pieken
zonder tussenliggende remmende golf, links tijdens de clonische fase een afwisseling
tussen pieken en golven.
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Diagnostiek en behandeling van epilepsie
De eerste vraag die een dokter moet beantwoorden is: heeft deze persoon met
deze bepaalde aanvallen epilepsie of niet? Nu bestaan er diverse typen epilepsie-
aanvallen waarvan de ‘grootste’, het tonisch-clonisch insult, redelijk betrouwbaar
is vast te stellen4. Echter, het betrouwbaar vaststellen van andere typen aanvallen,
zoals aanvallen zonder motorische veranderingen met alleen een subtiel bewust-
zijnsverlies en automatische bewegingen, is veel moeilijker. 

Er zijn twee vormen van epilepsie: één zonder een specifieke plaats van oorsprong, 
ook wel focus of haard genoemd (gegeneraliseerde epilepsie), en één met een of 
meerdere oorsprongsplaatsen (gelokaliseerde epilepsie). Het onderzoek of mensen 
met epilepsie een focus hebben en waar deze is gelokaliseerd, kan ingewikkeld
zijn met diverse voetangels en klemmen. 

De ‘anamnese’ (het gesprek van de arts met de cliënt) is vaak onbetrouwbaar van-
wege de beperkte herinnering aan de aanval (denk aan de dezelfde soort verteke-
ning die optreedt bij ‘getuigen’ in de rechtbank). Daarom is onderzoek van het EEG
nodig. Ook dit onderzoek geeft niet altijd zekerheid. Bij schoolgaande kinderen
die verwezen worden naar ons gelijknamige programma in Kempenhaeghe komt
zeker 30% binnen met een (achteraf vastgestelde) verkeerde diagnose, meestal
omdat afwijkingen in het EEG te snel zijn beoordeeld als ‘epileptisch’. Ook komt
het geregeld voor dat iemand met epilepsie geen EEG-afwijkingen heeft. Een ver-
keerde diagnose blijkt vaak pas als de persoon niet goed reageert op de medicijnen 
tegen epilepsie, de zogenaamde anti-epileptica. Maar ook dit biedt geen houvast:
mensen met epilepsie zijn soms (dit geldt voor 30%) ‘therapieresistent’. Voor deze
groep moet juist onderzocht worden of epilepsiechirurgie, het behandelen van
epilepsie door het wegnemen van de haard, soelaas biedt.
In figuur 6 is het diagnostisch probleem geschetst voor therapieresistente cliënten
(dat is de groep personen die Kempenhaeghe raadpleegt als 3e-lijnsinstelling) bij
wie de mogelijkheid van epilepsiechirurgie wordt onderzocht. 

4 Van Donselaar CA, Stroink H, Arts WF. How confident are we of the diagnosis of epilepsy? 
Epilepsia. 2006;47 Suppl 1:9-13.
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De eerste hulpmiddelen bestaan uit het vastleggen van de aanvallen met de com-
binatie van video en EEG op de zogenaamde Epilepsie Monitoring Unit. Soms (bij
30-40% van de personen) worden tijdens dit onderzoek aanvallen met één fraai
focus aangetoond en kan een operatie volgen. Af en toe is er sprake van een ge-
generaliseerde vorm van epilepsie of nemen we niet-epileptische aanvallen waar
(10-20%). Dan stopt het verdere diagnostisch onderzoek. In de overige gevallen is
veel technisch hulponderzoek nodig is. Veel van dit onderzoek kunnen we samen-
vatten onder de noemer ‘functioneel beeldvormend onderzoek’. Hieronder ver-
staan we functieonderzoeken waarvan het resultaat wordt ‘afgebeeld’ op een
anatomische figuur. Ten slotte is er opnieuw een rol voor het deze keer invasieve
(ofwel intracraniële) EEG. 

Figuur 6

Diagnostisch schema voor ‘prechirurgisch’ onderzoek. Bron: http://my.clevelandclinic.org/
Documents/Epilepsy_Center/Epilepsy-Consult-Diagram-print.pdf



5 Naar tabel 3 in Uijl SG, Leijten FS, Arends JB, Parra J, van Huffelen AC, Moons KG. Decision-making 
in temporal lobe epilepsy surgery: The contribution of basic non-invasive tests. 
Seizure (2008) 17, 364—373.
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De beslissing om tot functioneel onderzoek of intracraniëel EEG over te gaan is
lastig. Besliskundig onderzoek helpt ons bij het maken ervan (figuur 7). 

Essentieel voor besliskundig onderzoek is het feit dat de interpretatie van het
resultaat van een vervolgonderzoek afhankelijk is van het resultaat van het
voorgaande onderzoek en bijkomende andere (klinische) informatie. Dit is te
bestuderen door een model van de beslisboom te maken en uit te rekenen met
‘Bayesiaanse’ statistiek.

Uit figuur 85 blijkt dat een aantal klinische factoren, beeldvormend onderzoek
(MRI), EEG en aanvalsverschijnselen bijdragen aan de beslissing om een epilep-
tische patiënt te opereren aan de temporaalkwab. Dit besliskundig onderzoek is
gedaan door UMC Utrecht in samenwerking met de twee Nederlandse epilepsie-
centra, SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland) en Kempenhaeghe.
Dankzij klinische besliskunde kan de bijdrage van de zojuist genoemde en ook
toekomstige aanvullende onderzoeken worden geschat. Hierdoor kunnen kosten
en opbrengst worden vastgesteld.

Besliskunde

EEG technieken Beeldvormende methoden

Klinische kennis
Figuur 7

Besliskunde om de ingewikkelde combinatie van klinische verschijnselen en
technische onderzoeken te sturen.



Hiermee beëindig ik deze algemene inleiding over epilepsie en ga ik over naar het
tweede deel: het onderzoek naar aanvalsdetectie. 
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Bijdrage van diverse soorten ‘basisgegevens tot de beslissing om te opereren wegens
epilepsie in de temporaalkwab (n = 201). Een odds-ratio van > 1 levert een positieve
bijdrage. MRI en gegevens van het video-EEG dragen het meest bij aan de beslissing. 
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Als u wilt weten of het gaat regenen, raadpleegt u de buienradar. Deze geeft u de
recente buien en de te verwachten regen. Het lijkt triviaal, maar onder de een-
voudige plaatjes van verschuivende wolkpartijen gaan ingewikkelde berekeningen 
schuil. Door heel veel factoren op vele plaatsen te meten (luchtdruk, windsnelheid, 
temperatuur) wordt de toekomst geconstrueerd. Hetzelfde model kan worden
gebruikt om te beoordelen of uit een reeks waargenomen epilepsieaanvallen bij
iemand voorspeld kan worden wanneer de volgende aanval gaat komen. 

Start (1996)
In 1996 ben ik samen met Judith Matthijssen, TU/e-student wiskunde, met het
onderzoek naar de voorspelbaarheid van aanvallen begonnen6. Inderdaad was bij
een van de zes cliënten het tijdstip van een tweede epilepsie aanval binnen een
termijn van 24 uur te voorspellen op grond van de intervallen tussen de eerdere
aanvallen. Om dit onderzoek betrouwbaar uit te voeren, moesten we tenminste
90% van de aanvallen detecteren. Daar begon ons probleem: er waren tijdens de
nacht nauwelijks aanvallen waargenomen door de verpleegkundigen. Betrouwbaar
detecteren van aanvallen is dus een voorwaarde om überhaupt te kunnen voor-
spellen. 

Eerste oriënterend onderzoek (2002)
Enkele jaren later, die onder andere nodig waren om draagvlak te krijgen voor
nader onderzoek, kregen we de gelegenheid om vast te stellen hoe ‘toevallig’
epilepsieaanvallen waarvan de meeste ’s nachts voorkomen, worden herkend7

(figuur 9).

Het verschil tussen het verwachte (ofwel geobserveerde) aantal en de gemeten
waarden bedroeg een factor 7, ofwel slechts 15% van de aanvallen wordt herkend.
En ook tonisch-clonische aanvallen bleken slecht herkend te worden. Deze resul-
taten zijn bij deze groep personen met een verstandelijke beperking veel 

Deel 2 
Aanvalsdetectie: historie en stand van zaken

6 Judith Matthijssen. Het voorspellen van epilepsieaanvallen met behulp van ARIMA-modellen. 
Afstudeerverslag TU Eindhoven faculteit Wiskunde en Informatica, september 1996.

7 Nijsen TM, Arends JB, Griep PA, Cluitmans PJ. The potential value of three-dimensional accelerometry
for detection of motor seizures in severe epilepsy. Epilepsy Behav. 2005 Aug;7(1):74-84.
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slechter dan zoals hierboven is weergegeven bij normaal ontwikkelde personen
die niet in instituten verblijven. Zo wordt tijdens langdurige ‘ambulante’ EEGs 62%
van de aanvallen herkend door de cliënt zelf of zijn omgeving8; op EEG monitoring
units wordt 44% van de aanvallen door de cliënten gerapporteerd9.

Met dit resultaat werd de behoefte aan betere herkenning van epilepsieaanvallen
duidelijk. De beste herkenning ontstaat via een combinatie van EEG- en video-
onderzoek. In de praktijk is langer durend EEG-onderzoek via eenvoudig aan te
brengen apparatuur (nog) onmogelijk. Vandaar dat we proberen een omweg te
maken door het meten van de karakteristieke bewegingen en andere lichaams-
functies zoals de hartfrequentie.
Gelukkig is een groot deel van de aanvallen stereotiep en bestaan de ernstigste
aanvallen meestal (in onze populatie voor 97%7) uit karakteristieke bewegings-
patronen (de tonisch-clonische, tonische en myoclone aanvallen). Een vergelijking
tussen de verschillende manieren van aanvalsdetectie leverde bemoedigende
resultaten7 (figuur 10).

Verwacht

1000

100

10

1

1
2
3
4
5
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7
8
9
10
11
12
13
14Gemeten

Figuur 9

Verschil tussen aantal verwachte en gemeten aanvallen (met EEG, video, hartslag en
bewegingsmeting) in één week bij de eerste 14 personen in 2002. De verwachting was
gebaseerd op voorafgaande observaties door verpleegkundigen met hulp van een
nachtelijk detectiesysteem gebaseerd op geluid. De cliënten zijn personen met een
verstandelijke beperking en epilepsie die in Kempenhaeghe wonen.

8 Tatum WO 4th et al. Outpatient seizure identification: results of 502 patients using computer-assisted
ambulatory EEG. J Clin Neurophysiol. 2001 Jan;18(1):14-9.

9 Poochikian-Sarkissian S et al. Patient awareness of seizures as documented in the epilepsy monitoring
unit. Can J Neurosci Nurs. 2009;31(4):22-3.
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Vervolg met automatische analyse en sensorontwikkeling (2004)
Vanaf dit moment gingen we aan de slag met het automatisch detecteren. Tamara
Nijsen, onze eerste TU/e-promovendus, probeerde via modelvorming en een
‘bottom-up benadering’ de basiseenheden van epileptische ‘bewegingen’ te
detecteren, namelijk de myoclonie (een schok) en de tonische fase (kramp) 
van een insult. 
Naast bewegingsanalyse werd de ontwikkeling van meting van de hartfrequentie
ter hand genomen. Na een nog redelijk omvangrijk prototype, het zogenaamde 
E-SMS (epileptic seizure monitoring system, I-products Leende) werd uiteindelijk
in Holst/Imec een betrouwbare partner gevonden voor het ontwikkelen van een
ultra low power sensor (figuur 11)10 met embedded software. De Holst-sensor kan
ook andere signalen meten (o.a. accelerometrie, EMG).

Aantal patiënten

14

12

10

8

6

4

2

0
EEG         ACM          ECGFiguur 10

Vergelijking van verschillende methoden van detectie met de ‘goudstandaard’
EEG/video (visuele analyse). Aantal patiënten met betrouwbare aanvalsdetectie via
EEG, hartslag (ECG) of beweging (ACM) vergeleken met EEG/video (n = 14).

10 Massé F. et al. Miniaturized wireless ECG-monitor for real-time detection of epileptic seizures. 
Wireless Health 2010 (WH ’10). ACM, New York, NY, USA, 111-117. 
http://doi.acm.org/10.1145/1921081.1921095.
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Nederlands consortium (2010)
Ten slotte is er in een Nederlands samenwerkingsverband (Tele-epilepsie consortium) 
in 2010 een project gestart om naast hartslag en beweging ook video- en geluids-
analyse toe te voegen aan de aanvalsdetectie. Dit consortium is een goed voor-
beeld van geïntegreerd klinisch en technisch onderzoek. Bovendien is het een
uiting van grotere aandacht voor het probleem van aanvalsdetectie. Onze partner 
SEIN heeft overigens al voor de start van onze activiteiten een prototype bedmat ont-
worpen, de ‘Epistrator’, die model staat voor de huidige commerciële apparatuur.
In dit Teleconsortium (partners: SEIN, KH-TU/e en UMC Utrecht; subsidie ZonMW,
in het kader van ‘Nieuwe Instrumenten in de Gezondheidszorg’) worden de signa-
len simultaan opgeborgen en ‘competitief’ geanalyseerd (figuur 12). 

2005-2007 – E-SMS 
First development project

Figuur 11

Boven het prototype E-SMS voor hartslagdetectie; onder de draadloze sensor van Holst.
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Tot zover de huidige ontwikkelingen. Laat ik u als laatste onderdeel eens een
aantal dilemma’s tonen waar de TU/e en Kempenhaeghe de komende jaren op-
lossingen voor moeten vinden binnen dit onderzoeksthema.

Tele-epilepsie consortium: ontwikkeling van een 
multimodaal aanvalsdetectie instrument

Figuur 12

Schema van het project Teleconsortium.
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Ik zal met u de volgende dilemma’s bespreken die we tegenkomen bij het aanvals-
detectieonderzoek:

1. Waarde en beperkingen van modelvorming
2. Optimalisatie van gegevens
3. Hoe multimodaal moeten wij meten?
4. Ethische grenzen en persoonlijke voorkeuren
5. De omgeving: hoe kunnen we effectief alarmeren?

1. Waarde en beperkingen van modelvorming 
Tamara Nijsen begon haar afstudeerproject bij ons met een model voor motorische
verschijnselen (figuur 13). Zij werkte dit fysiologisch uit en er werd zelfs een, op
wavelet-transformatie gebaseerd, algoritme van gemaakt. 11

Deel 3 - Dilemma’s: van klinische herkenning (KH) 
naar technische uitwerking/evaluatie (TU/e)

11 Tamara M.E. Nijsen, A.J.E.M. Janssen, and Ronald M. Aarts. Analysis of a wavelet arising from a model
for arm movements during epileptic seizures. ProRISC Workshop, Veldhoven 29-30 November 2007,
Nov. 2007, pages 238-241.

  CNS 
Agonist  Muscle 

Antagonist  Muscle 

Skeletal
System a(t) 

Figuur 13

Model voor motorische verschijnselen veroorzaakt door een epilepsieaanval. 
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Toen wij dit model later in de praktijk gingen testen, bleek dit model te leiden tot
veel vals-positieve meldingen. Omdat oorspronkelijke modelparameters in een
wavelet-algoritme niet meer transparant zijn terug te vinden, is het niet meer goed
mogelijk om door verandering van de parameters de vals-positieve meldingen van
myoclonieën te reduceren. Hier bijt een wiskundige abstractie van een fysiologisch
model zichzelf in de staart.

We zijn daarom nu overgaan naar een topdown-benadering waarbij in plaats van
de kleinste motorische component de grootste (de tonisch-clonische aanval) als
uitgangspunt voor de analyse dient. Deze taak wordt uitgevoerd door postdoc
ingenieur Constantin Ungureanu, samen met een team van afstudeerstudenten.

Hoe leggen wij verbanden tussen diverse modaliteiten, bijvoorbeeld de signalen
van de motoriek en de hartslagfrequentie? Ik neem u weer mee naar figuur 12. 
U ziet een combinatie van signalen, te gebruiken voor de meting. In het project 
Teleconsortium geven wij een score voor ‘seizureness’ aan elk van de vier gebruikte 
modaliteiten: hartfrequentie, accelerometrie (maat voor beweging), video (even-
eens maat voor beweging) en geluid. Uiteindelijk wordt een optimale ‘mix’ van
modaliteiten bepaald. We maken bij de analyse gebruik van de tijdsrelaties tussen
de verschillende componenten. Een hartslagverhoging kan een conditie zijn die
voorafgaat aan een volgende verandering. Dergelijke conditionele structuren
beschrijft men met Markov-ketens en opnieuw Bayesiaanse statistiek (dezelfde als
bij de klinische besliskunde, maar dan in de context van signaalanalyse).
Het zal duidelijk zijn dat hierover het laatste woord nog niet is gezegd.

2. Optimalisatie van gegevens
Op diverse manieren kunnen we binnen elke modaliteit de analyse optimaliseren.
Alleen al door de drempel voor aanvalsherkenning te verlagen (figuur 14), kunnen
we de gevoeligheid vergroten en beoordelen of het verlies (namelijk toename van
het aantal valse alarmen) hier tegenop weegt. 

Een oorspronkelijke gevoeligheid van 36% kan worden vergroot tot 80%, terwijl
het percentage valse alarmen slechts stijgt van 36% naar 50%. Deze achteraf-
analyse kunnen we in de toekomst inbouwen in een zelflerend systeem. Een na-
deel is wel dat hiervoor meerdere aanvallen nodig zijn. 
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3. Hoe multimodaal moeten wij meten?
Bij de tonische component van de epilepsieaanvallen ontbreekt soms elke be-
weging (figuur 15).
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De toename van gevoeligheid is groter dan de toename van vals-positieve alarmen
indien 1 parameter (aantal hartslagen tot maximum) wordt aangepast.
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Een accelerometrische weergave van een tonisch-clonisch insult.
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Hoewel T. Nijsen een methode heeft beschreven voor het detecteren van tonische
componenten12, is op grond van deze simpele voorkennis waarschijnlijk aanvul-
lende meting nuttig van de spieractiviteit (electromyografie). Dit omdat er tijdens
de tonische fase weliswaar nauwelijks bewegingsactiviteit is, maar wel aanzien-
lijke spieractiviteit. Maar spieractiviteit komt alom voor, dus als we niet oppassen
ontstaan er veel vals-positieven. 

In een recent afstudeerproject heeft R. Aarts via een schematische hypothese en
simulatie (figuur 16) de waarde van het EMG aannemelijk gemaakt. De comple-
mentaire waarde van electromyografie moet nog wel in komende klinische tests
worden aangetoond.

Een specifiek probleem wordt gevormd door een groep personen die geen sensoren 
op het lichaam verdraagt. Natuurlijk is het echt onopvallend (‘unobtrusive’ in het
Engels) meten altijd contactloos, maar vanwege de signaalkwaliteit zijn contact-
metingen te verkiezen. Contactloos meten gebeurt natuurlijk al via videoanalyses
van bewegingspatronen, maar radar is mogelijk een goed alternatief. 

12 Nijsen, T.M.E.: Accelerometry based detection of epileptic seizures. Thesis TU/e Technische Universiteit
Eindhoven, 2008.

13 Adriaans R.A.P.P. et al. Strategies for real-time detection of epileptic seizures. Proceedings of the
annual symposium IEEE/EMBS Benelux chapter, 2011, Brussels/Leuven, Belgium.
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Complementaire waarde van EMG en accelerometrie. Links is de schematische bijdrage
van beide modaliteiten geschetst; rechts is te zien dat de gesimuleerde tonische aan-
vallen (in rood) inderdaad in het gewenste kwadrant terechtkomen na automatische
analyse13.
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Via radar kunnen we ademhaling, bewegingen en tot op zekere hoogte hartslag
meten. Een nieuwe trial met bestaande radartechnologie wordt nu gepland. Maar
een fundamentelere aanpak met verbetering van de radartechnologie is op de
langere termijn beter.

Ook geluidsdetectie is voor verbetering vatbaar. Op grond van een aantal specifieke 
geluiden ontwikkelden we wederom via een afstudeerproject van de TU/e (Glen de
Bruijne) een sterk individueel gericht detectiesysteem (figuur 17). Dit vormt een
contrast met de hartslag- en bewegingsanalyses die meer generiek van aard zijn.

Hoewel deze specifieke geluiden niet vaak voorkomen was een detectie op grond
van dit systeem zeer betrouwbaar. Zowel smakken van de lippen, als bronchiale
geluiden werden met een sensitiviteit en specificiteit van > 95% gedetecteerd.
Ook dit resultaat verdient voortzetting in een toekomstige trial.
Al met al blijkt analyse van geluid in een systeem met globaal een geringe
opbrengst (zie figuur 9) op individueel niveau uiterst effectief te kunnen zijn; 
een paradoxale situatie.

4. Ethische grenzen en persoonlijke voorkeuren 
Een belangrijk probleem is het feit dat we bij nachtelijke aanvalsdetectie, zeker als
we videobeelden gebruiken ter verificatie van de aanvallen, de privacy van de te
onderzoeken personen schenden. Hoe we daarmee moeten omgaan, is onderdeel
van ons Tele-epilepsieproject. Zeker is echter dat we alleen al hierom soms
beperkte verificatie kunnen uitvoeren, omdat sommige personen privacy wensen
of omdat wij privacyschending zelf niet ethisch verantwoord vinden. Dit betekent

14 G.R. de Bruijne, P.C.W. Sommen and R.M. Aarts. Detection of Epileptic Seizures Through Audio 
Classification. In: J. Vander Sloten, P. Verdonck, M. Nyssen, J. Haueisen (Eds.): ECIFMBE 2008, IFMBE 
Proceedings 22, pp. 1450–1454, 2008. www.springerlink.com © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009
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dat we een soort ‘surplus’ aan detectiemethoden moeten ontwikkelen om de te
onderzoeken personen keuzemogelijkheden te geven. Zo zou radar de functie 
van video als verificatiemechanisme kunnen overnemen. En als het gaat om
‘unobtrusiveness’, het zo onopvallend mogelijk en niet-belastend detecteren van
aanvallen, komt naast de radar ook geluidsanalyse weer om de hoek kijken. 

5. De omgeving: hoe kunnen we effectief alarmeren?
Als we een adequaat analysesysteem hebben, rijst onmiddellijk de vraag: in welke
omgeving moet dit functioneren? Als een systeem alarmen afgeeft, aan wie moet
dit worden verzonden? Welke aanvallen komen in aanmerking? En zeker zo belang-
rijk, wie verifieert of de gebeurtenissen ook werkelijk epileptisch van aard zijn?
Het is belangrijk om te omschrijven welke zekerheid we wensen en hoe om te
gaan met angst voor aanvallen in de omgeving. We merken nu al dat de confron-
tatie van de ouders met het feit dat hun kind veel meer aanvallen heeft dan ver-
wacht een probleem op zich is. Dit betekent dat de vraag hoe we de techniek
toepassen in de persoonlijke omgeving van de cliënt van wezenlijk belang gaat
worden. Ik zie hier een duidelijke rol voor bijvoorbeeld mijn collega’s van de
faculteit Industrial Design.

Besluit
Als laatste zal ik u een schema tonen (figuur 18) dat de rol van diverse partijen
toelicht bij het aanvalsdetectieonderzoek. Behalve aanvallen kunnen ook andere
gebeurtenissen (events) bij verwante (neurologische) ziekten in dit model worden
ingevuld. 

Klinische kennis van
‘events’ 
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Nieuwe diensten 
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TU/e
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Figuur 18

Schema van ambulante monitoring van epilepsie en verwante ziekten.
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In dit schema staat de klinische kennis (en herkenning) van ‘events’ voorop. Naast
de epilepsie-aanvallen kunnen ook andere ‘events’ vooral tijdens slaap van belang
worden, zoals bewegingsstoornissen, paniekaanvallen of afwijkingen in de adem-
haling. Op deze manier kunnen we over de grenzen van epilepsie heen kijken. 
Vanuit deze ‘events’ wordt een geheel van technische ontwikkelingen gestart die
voornamelijk het domein van de Technische Universiteit Eindhoven is, wel in
voortdurende interactie met de kliniek Kempenhaeghe. Niet voor niets heb ik een
directe collega ‘ambulante monitoring’, namelijk prof. Ronald Aarts die al veel
energie heeft gestoken in aanvalsdetectie. Vanuit deze fase van ambulante moni-
toring waarin sensoren en analyses worden ontwikkeld, ontstaan alarmsystemen
en kunnen interventies worden gedaan via closed-loop systemen (bv. met electri-
sche stimulatie of afgifte van geneesmiddelen). Ook kunnen nieuwe diensten
worden ontwikkeld, zoals een permanente ‘detectieservice’ vanuit Kempenhaeghe.
Voortdurend vindt terugkoppeling plaats met de kliniek en de techniek. Het cen-
trale ‘ontwikkelblok’ kent binnen de Technische Universiteit Eindhoven diverse ver-
takkingen: het zal eerder regel dan uitzondering zijn om de grenzen van de diverse
faculteiten te overschrijden bij de diverse projecten. 

Tot slot hoop ik dat ik u heb overtuigd van de noodzaak tot een wetenschappelijke
aanpak van het aanvalsdetectieprobleem, zodat toevalsdetectie geen toevallige
trohoc-achtige ad hoc-detectie meer is. Op die manier wordt een betrouwbaardere 
gezondheidszorg gecreëerd met bijkomende besparingen in vooral de klinische zorg. 
Voor de cliënten betekent het meer veiligheid en rust voor henzelf en hun om-
geving. Ik hoop ook dat deze ontwikkeling zal leiden tot meer inzicht in epilepsie
als ziekteproces en tot een verbeterde infrastructuur voor prospectief onderzoek
in Kempenhaeghe.
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Allereerst wil ik degenen bedanken die rechtstreeks hebben bijgedragen tot mijn
benoeming. Prof.dr.ir. Jan Bergmans die een niet-aflatend enthousiasme toont
voor het medische onderzoek en daarbij steeds weer over de grenzen van zijn
eigen SPS-afdeling en faculteit heen kijkt. Prof.dr. Paul Boon die nu al jaren een
bijzonder stimulerende rol speelt bij het bevorderen van onderzoek in Kempen-
haeghe, evenals prof.dr. Bert Aldenkamp.
Ook de bestuurders, prof.dr. A. Backx, decaan van de faculteit Electrical Engineering 
van de TU/e en ir. N. Bomer, voorzitter van de Raad van Bestuur van Kempenhaeghe, 
hebben de samenwerking, waardoor deze leerstoel mogelijk werd, actief be-
vorderd.

Ik ben in de gelukkige omstandigheid sinds 2002 te kunnen werken met een eigen
onderzoeksgroep en zorgprogramma voor aanvalsdetectie in Kempenhaeghe,
Episode genaamd, met essentiële wetenschappelijke hulp van collega’s verbonden
aan de TU/e en diverse studenten en promovendi15. Dit onderzoek is de bakermat
voor mijn huidige aanstelling aan de TU/e. Naast hen ben ik ook dank verschul-
digd aan mijn collega-artsen, de laboranten, verpleegkundigen en secretaresses
van Kempenhaeghe. Zowel zij als de cliënten en hun vertegenwoordigers, hebben
vaak belangeloos bijgedragen aan de onderzoeken van Episode. Ook met de 
leden van het Tele-epilepsie consortium hoop ik nog vele jaren onderzoek te
kunnen doen. 

Een speciaal woord van dank aan Paul Griep die van meet af aan een belangrijke
schakel vormde tussen de kliniek en de ingenieurs. Daarnaast zijn er nog de di-
recte overige partners waarvan ik er slechts enkele noem, zoals Holst/Imec voor
de sensorontwikkeling en Unitron voor het ontwerp en fabricage van de toe-
komstige eerste producten.

Dankbetuiging

15 Episode onderzoeksgroep: Marlies Bakermans, Peter Bijkerk, Martien van Bussel, Dennis van Hoek,
Harrie Geeris namens de KNF-laboranten, Francis Tan, Constantin Ungureanu, Paul Boon. Daarnaast
vanuit de TU/e: Ronald Aarts, Jan Bergmans, Pierre Cluitmans, Tamara Nijsen (gepromoveerd), 
Andrei Sazonov en de diverse studenten. Klinische leden zijn: Saskia Ebus en Bea Martens.
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Mijn collega’s van de onderzoekssector in Kempenhaeghe (O&O) zijn voor mij van
veel waarde. Helaas hebben recent Juliëtte Duisterwinkel, Ans de Brouwer en
Anna-Maria Janner afscheid genomen van O&O.
Inmiddels heb ik ook een sterke band met de Technische Universiteit Eindhoven,
met diverse afdelingen van de faculteit Electrical Engineering, de faculteiten
Industrial Design, Wiskunde en Informatica, Technische Natuurkunde en het
Innovation Lab. Ik ben al deze personen van de TU/e erkentelijk voor hun positieve
houding en inzet. Ook de hulp van DDF, ttopstart en Peter van Otterloo bij de or-
ganisatie en subsidiëring van het onderzoek stel ik zeer op prijs. Door al deze
contacten is mijn horizon aanzienlijk verbreed. Hiervan zal hopelijk ook Kempen-
haeghe profiteren.

Als laatste wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan mijn wetenschap-
pelijke vorming. Om te beginnen mijn ouders en familie die mij op hun eigen wijze
mijn eigen wijsheid hebben laten ontwikkelen. Intellectuele vorming stond voor
hen steeds op de eerste plaats. Daarnaast mijn natuurkundeleraar op het gymna-
sium (de heer Somers). Hij bracht mij bij dat ik alleen formules hoefde te begrijpen
met de voorwaarden die hiervoor golden. Met dit principe kom ik nu nog steeds,
ook op de TU/e, heel ver.
Mijn latere promotor, prof.dr. Otto van Eikema Hommes, die alles wat ik deed de 
hemel in prees, hetgeen wel iets teveel van het goede was, maar zeker motiverend.
Ook dr. Guus Declerck wil ik speciaal bedanken, niet alleen omdat hij mij in contact 
bracht met Kempenhaeghe, maar ook vanwege zijn aanstekelijke enthousiasme
voor onderzoek en zijn jeugdigheid van geest.

En uiteindelijk ook dank aan mijn vrouw Carla zonder wie ik hier niet zou staan, en
mijn kinderen Philip en Sophie die mij jeugdig houden, ook al omdat ze allebei
studeren aan de TU/e.
Naast deze mensen zijn er natuurlijk ook vele anderen geweest die aan mijn ont-
wikkeling als neuroloog en wetenschapper hebben bijgedragen. U allen veel dank.
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Johan Arends (1952) studeerde Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen en promoveerde op het onderwerp ‘Analysis of partial motor epilepsy in
rats and the effect of anticonvulsant drugs’. Na de opleiding tot neuroloog (in
Nijmegen) in 1986 werd hij (slaap)onderzoeker bij Janssen Pharmaceutica. 
Daarnaast was hij in deeltijd werkzaam bij Kempenhaeghe - het expertisecentrum
voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie - waar hij samen met
collega dr. A. Declerck in 1988 een polikliniek voor slaapstoornissen startte. 
Vanaf 1995 is hij voltijds werkzaam bij Kempenhaeghe als hoofd van de afdeling
klinische neurofysiologie (tot 2011) en als neuroloog/senior onderzoeker.
Zijn onderzoeksthema’s zijn: automatische detectie van epilepsie aanvallen met
onopvallende sensoren, de relatie tussen epilepsiesyndromen, EEG en cognitieve
ontwikkeling en klinische besliskunde (epilepsiechirurgie).
Voor de automatische detectie van epilepsieaanvallen heeft hij altijd samenge-
werkt met de TU/e. Dit heeft geleid tot promotietrajecten (van o.a. dr.ir. T. Nijsen,
2009) en een intensief contact met de Signal Processing Systems (SPS) groep (van 
prof.dr.ir. R. Aarts, prof.pr.ir. J. Bergmans en dr.ir. P. Cluitmans). Een samenwerkings-
overeenkomst in 2010 tussen de TU/e en Kempenhaeghe heeft geleid tot de
benoeming tot deeltijdhoogleraar bij de SPS-groep. 

Curriculum vitae

Prof.dr Johan Arends is per 1 oktober 2011 benoemd tot deeltijdhoogleraar 
Ambulatory Monitoring of Epilepsy and Related Diseases aan de faculteit Electrical

Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Op 12 september 2012
spreekt hij zijn intreerede uit.
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