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Geschiedenis

DE OORSPRONG VAN DE MENS

Foto: Kelsey Okhuysen, Redactie: Benjamin Varzideh

Dankzij de ontdekkingen van

beenderen van menselijke 
skeletten, verondersteld te zijn 
dat de eerste mens in Afrika
verscheen, zijn er meer dan 3
miljoen jaar vóór onze jaartelling.

Hoe leefde de mens in de
prehistorie?
De mens eet van alles. Om zich te
voeden, plukte en pakte
vruchten, planten en zaden. Hij
was een predator. Hij jaagt op
dieren om zich te voeden, maar
ook om de huid te gebruiken als
warme kleding. Hij vist op de
riviervissen en op de zeevissen.

Ontdekking van vuur
Er is meer dan een miljoen jaar
geleden dat de mens vuur
gebruikt, maar kan het pas sinds
500.000 jaar maken. Hij schuift
een hard stuk hout tegen een
vers stuk hout. Dankzij het vuur,
kan de mens zich verlichten, zich
opwarmen, voedsel koken en
zelfs zich voor de wilde dieren
gaan schuilen.

Verplaatsing van de eerste
mensen
Vanaf 700.000 jaar voor Christus.
De eerste mensen verplaatsten
zich rond Europa. De oudste
botresten waren ontdekt in het
Verenigd Koninkrijk en dateren
uit 500.000 jaar voor Christus. In
Frankrijk, de heer van Tautavel is
gedateerd uit 450.000 jaar voor
Christus.

Grappige vondst
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Onze voorvader is gevonden in Afrika in 1974. 
De archeologen hebben haar Lucy genoemd. Ze 
hebben het hersteld vanaf het skelet van een 
vrouw van 1,10 meter en ongeveer 30 kilo. Het 
is een australopitheek van bijna 4.000.000 jaar 
die staand loopte maar die niet echt op ons 
leek.

[legenda]

4.000.000 jaar geleden : Australopithecus.

2.000.000 jaar geleden : Homo Habilis.
1.000.000 jaar geleden : Homo Erectus.

100.000 jaar geleden : Homo Sapiens.



Toerisme

LANDEN ROND DE MIDDELLANDSE ZEE

Foto: Kelsey Okhuysen, Redactie: Benjamin Varzideh

Zon en zee
Zuid-Europa heeft net als Nederland (West-Europa) een zeeklimaat. Toch
zijn er grote verschillen:

• West-Europa: het hele jaar neerslag, koele zomers, zachte winters;
• Zuid-Europa: vooral in de winter neerslag, warme zomers, zachte winters;

Het klimaat in West-Europa heet een gematigd zeeklimaat. Het klimaat in
het Middellandse Zeegebied heet Middellandse Zeeklimaat. Hoe kun je de
verschillen tussen die twee zeeklimaten verklaren? In West-Europa waait
vaak een westenwind die het hele jaar door koele en vochtige lucht
meebrengt van de Atlantische Oceaan. Daarom valt er veel neerslag en is
het in de zomer koel. Het grootste deel van Zuid-Europa ligt verder weg van
de Atlantische Oceaan. Bovendien komt de wind in de zomer in Zuid-Europa
vaak uit andere richtingen. Daardoor komen de wolken van de Atlantische
Oceaan in de zomer niet in het Middellandse Zeegebied. De zomers zijn
daarom warm en droog.

Land en klimaat
Het klimaat bepaalt welke planten kunnen groeien in een gebied. De planten
in het Middellandse Zeegebied moeten tegen droge, hete zomers kunnen.
Dat zijn vooral bomen die het hele jaar door groen blijven, zoals de cipres,
de olijfboom en de kurkeik, en ook palmen. Een ander woord voor de
planten in een gebied is vegetatie. In het Middellandse Zeegebied zijn veel
hoogteverschillen. Aan de kust is het laag en in de binnenlanden zijn veel
bergen. Je noemt hoogteverschillen ook wel reliëf. De hoogteligging zelf
heeft invloed op het klimaat: hoe hoger je komt, hoe kouder het wordt. Als
je duizend meter omhoog gaat, wordt het ongeveer zes graden kouder. De
vegetatie hoog in de bergen is daarom ook anders. Boven de 2100 meter
kunnen bijvoorbeeld in de Italiaanse Alpen helemaal geen bomen meer
groeien. De ligging van het reliëf heeft ook invloed op de klimaten in de
buurt. Vochtige lucht die naar een gebergte waait, wordt door het gebergte
gedwongen te stijgen. Daarbij koelt de lucht langzaam af. De waterdamp
condenseert en er ontstaat neerslag. Als de lucht over het hoogste punt van
het gebergte heen is, daalt de lucht weer. Omdat de lucht nu droger is,
warmt de lucht sneller op dan ze afkoelde. Het water hoeft immers niet
meer opgewarmd te worden, want dat is er al uitgeregend. Aan de andere
kant van het gebergte voelen de mensen een warme droge wind: de föhn.
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Druk en rustig
Als je door het Middellandse Zeegebied reist, kom je in drukke en rustige
gebieden. De bevolking is niet gelijkmatig verdeeld. Spanje heeft een groter
aantal inwoners dan Macedonië. Spanje is ook een veel groter land dan
Macedonië. Als je gebieden wilt vergelijken, kun je daarom beter kijken
naar het gemiddelde aantal inwoners per vierkante kilometer. Je deelt het
bevolkingsaantal van een gebied door de oppervlakte van het gebied. Je
krijgt dan de bevolkingsdichtheid. Als je de bevolkingsdichteid van
verschillende gebieden met elkaar wilt vergelijken, moet je voorzichtig zijn.
Een bevolkingsdichtheid van 174 inwoners per vierkante kilometer (km²)
betekent niet dat op iedere vierkante kilometers 174 mensen wonen. In een
bepaald deel van het gebied kunnen meer mensen per km² wonen dan in
andere delen van het gebied. De verdeling van de bevolking over een gebied
noem je de bevolkingsspreiding.

Wonen aan de kust
In het Middellandse Zeegebied is de bevolkingsdichtheid het grootst aan de
kust. Er liggen steden die vaak al meer dan 2000 jaar oud zijn. De mensen
gingen vroeger aan de kust wonen, omdat:

1 het land aan de kust vlak en vruchtbaar was en daardoor geschikt voor
landbouw

2 de zee vis leverde om te eten;

3 de mensen over de zee naar andere gebieden konden varen om handel
te drijven.

En hoe is het nu? Er is nog steeds landbouw langs de kust. Maar de
landbouwbedrijven zijn nu heel groot en er werken nog maar weinig
mensen. De zee is nog steeds belangrijk voor de handel, maar de visserij is
niet meer zo belangrijk als vroeger. Je ziet nog wel veel mooie vissersboten
in de havens liggen, maar die zijn er vooral voor het toerisme. Toeristen zijn
mensen die hun vrije tijd buiten hun eigen omgeving doorbrengen. Het
toerisme is tegenwoordig een belangrijke reden voor mensen om aan de
kust te wonen.
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Het Romeinse rijk
Rond 750 v.Chr. werd in Italië de stad Rome gesticht. De inwoners van
Rome, de Romeinen, veroverden veel gebieden. Rome groeide uit tot de
hoofdstad van een groot Romeins rijk. Rond het jaar 1 behoorde het hele
Middellandse Zeegebied tot het Romeinse rijk. De grenzen van het
Romeinse rijk werden bewaakt door grote legers. Veel soldaten bleven de
rest van hun leven wonen in een veroverd gebied. Er was daardoor veel
contact tussen de Romeinen en de plaatselijke bevolking. De Romeinse
soldaten trouwden ook vaak met een vrouw uit de omgeving. Hun kinderen
kregen een Romeinse opvoeding en leerden Latijn, de taal van de Romeinen
Doordat er vrede was in het Romeinse rijk, konden handelaren over grote
afstanden reizen. Via deze handelaren maakten de mensen in de veroverde
gebieden ook kennis met de Romeinse cultuur. De overwonnen volken
namen Romeinse gebruiken over. Het overnemen van de Romeinse cultuur
heet romanisering. Andersom namen de Romeinen ook dingen over van
andere volken, zoals het vereren van bepaalde goden. In het Romeinse rijk
ontstond in de eerste eeuw na Christus een nieuwe godsdienst: het
christendom. Rond 300 had dit geloof zich door het hele rijk verspreid.

Het Arabische rijk
Rond 750 was een ander groot rijk in het Middellandse Zeegebied op zijn
hoogtepunt: het Arabische rijk. Het rijk begon met een nieuwe godsdienst:
de islam. De stichter van dat geloof was Mohammed. In korte tijd veroverde
Mohammed met een leger het Arabisch schiereiland. Na Mohammeds dood
breidden zijn opvolgers het Arabische rijk verder uit. Het rijk werd een
eenheid door verschillende oorzaken:

• Veel van de overwonnen volken werden moslim. De volken werden daar
niet toe verplicht, maar het had voor hen wel voordelen moslim te zijn.
Moslims hoefden minder belasting te betalen en ze hadden ook andere
voorrechten.
• Het heilige boek van de islam, de Koran, was geschreven in het Arabisch.
Het boek mocht volgens het geloof niet vertaald worden. Om de Koran te
kunnen lezen, moesten moslims Arabisch leren. Bijna iedereen in het rijk
sprak daarom Arabisch.
• In het hele rijk golden dezelfde regels. De islamitische rechtspraak heet de
sharia.
•Wetenschappers en handelaren reisden door het rijk. Via hen kwamen
volken in contact met de Arabische cultuur.
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Op reis
Als toerist moet je op de volgende dingen letten:

• Is er geschikte accommodatie?
• Is er voldoende vermaak? Denk aan: restaurants, zwembaden, disco’s en

attractieparken.
• Kun je er snel en voor een redelijke prijs komen?
• Kun je je in het gebied zelf makkelijk verplaatsen? Denk aan: wegen,

wandelpaden, treinen.
• Voel je je op je gemak in het gebied? Als de bevolking vriendelijk en

gastvrij is, zal dat wel lukken.
• Is het gebied veilig? In gebieden met een kans op rampen, oorlogen en

aanslagen blijft een toerist liever weg.

De afstand in kilometers tussen je woonplaats en een stad aan de
Middellandse Zee blijft altijd hetzelfde. Barcelona ligt 1230 km van
Amsterdam, Istanbul 2190 km. Dit is de absolute afstand. Maar de moeite
(tijd en geld) die het je kost om er te komen, kan erg verschillen. Met
sommige aanbiedingen kun je al voor een paar tientjes naar Istanbul vliegen.
Een busreis naar Barcelona kost vaak meer en je doet er langer over. De
relatieve afstand naar Barcelona is dan groter dan die naar Istanbul.

Soorten vakantie
Het Middellandse Zeegebied is erg gevarieerd. Je kunt er voor allerlei
vakanties terecht. Voor natuurliefhebbers zijn er gebergten en vulkanen,
voor cultuurliefhebbers steden en historische gebouwen. Massatoerisme
betekent dat er in korte tijd veel toeristen naar hetzelfde gebied komen.
Massatoerisme komt in het Middellandse Zeegebied voor aan de kust, maar
ook in de grote oude steden als Rome en Venetië. Op die plekken vind je
veel voorzieningen voor toeristen, zoals hotels, restauranten en campings.
Er is ook elitetoerisme in het Middellandse Zeegebied. Je kunt bijvoorbeeld
voor veel geld een duur jacht huren om door verlaten baaien te varen. Ten
slotte kun je ervoor kiezen in je vakantie actief bezig te zijn: fietsen, musea
bezoeken, skiën. Maar je kunt natuurlijk ook lekker een paar weken luieren
op het strand. Dan heb je een passieve vakantie.
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Spelletjes

PRIJSPUZZEL

Waar moet je op vakantie als je in het grootste zwembad ter wereld wilt
zwemmen? Of op het langste strand wilt liggen? Of in het hoogste hotel wilt
slapen? Vul de antwoorden in en stuur de 3 oplossingen, je voor en
achternaam en je adres voor 31 augustus 2015 op naar:

Kids Magazine prijspuzzel
Vaartweg 11
1211 JD Hilversum (Nederland)

Bij meerdere goede inzendingen, wordt er geloot. De winnaar wint een
dagje meehelpen bij Kids Magazine.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

De puzzel gaat verder op de volgende pagina →
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In welk land ligt het langste strand ter 
wereld?

1. Hoofdstad van Portugal

2. Farfalle is vlinder…
3. Zomerfruit met stekelige schil
4. Toetje (of ontbijt)
5. Sterrenbeeld van 23 juli tot 22

augustus
6. Surf…
7. Een verfrissende…
8. Eerste hulp bij…
9. Cadeautje uit vakantieland

10. ‘Au secours!’ is Frans voor…

In welk land ligt het grootste zwembad 
ter wereld?

1. Gekleurd zomerdrankje

2. Japans eten met (meestal) vis en rijst
3. Dier met acht armen
4. Spaanse groet
5. Indianentent



1.

2.

3.

4.

5.
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In welk land staat het hoogste hotel ter

wereld?

1. Hier wordt chocola van gemaakt

2. Populair drankje in Marokko
3. Opblaasbeest voor in het water
4. Vierde Waddeneiland
5. Kamperen kan in een…



Medisch

EPILEPSIE

Foto: Kelsey Okhuysen, Redactie: Benjamin Varzideh

Epilepsie of vallende ziekte is een ziekte waarbij bepaalde herhaaldelijke
insulten plaatsvinden ten gevolge van chronische afwijkingen in de
hersenstructuur, welke leiden tot abnormale en/of gesynchroniseerde
activiteit van neuronen. Epilepsie wordt vaak verward met insulten; echter
heeft niet iedereen wie een insult krijgt ook daadwerkelijk epilepsie; het
omgekeerde is wel daadwerkelijk het geval. Epilepsiën worden vaak
beschreven naar gelang het type aanval die plaatsvindt of een
epilepsiesyndroom dat er aan ten grondslag ligt. De behandeling bestaat
voornamelijk uit het voorschrijven van anti-epileptische medicatie. Anti-
epileptica zijn per definitie anti-ictogeen; ze voorkomen insulten, maar
kunnen epilepsie niet genezen. Chirurgie en andere alternatieve interventies
worden voornamelijk toegepast wanneer een patiënt onvoldoende reageert
op medicatie.

Kenmerken
Epilepsie uit zich in veel verschillende vormen. Wat alle vormen gemeen
hebben is een tijdelijke verandering- of verlies van bewustzijn, met vaak ook
het verlies van controle over bepaalde spieren. Soms kan iemand met
epilepsie zijn aanval aan voelen komen. Er is dan sprake van een
zogenoemd aura, ofwel een prodroom. Het aura dat iemand ervaart is heel
persoonlijk. Sommigen ervaren een vreemde smaak in de mond, of horen,
zien of ruiken iets wat een ander niet waarneemt. Anderen krijgen
bijvoorbeeld een vreemd onbehagelijk gevoel vanuit de maag of darmen of
in een of meer ledematen.

Oorzaken
Epilepsie kan aangeboren zijn of later optreden. Er is een sterke correlatie
gevonden tussen schizofrenie en epilepsie. Ze zijn aan elkaar verbonden.
Mensen met epilepsie hebben een 8 keer grotere kans om schizofrenie te
ontwikkelen. Mensen met schizofrenie hebben een zes keer grotere kans op
epilepsie. Soms is er een aantoonbare oorzaak (symptomatisch) maar vaak
ook niet (idiopatisch). Verworven epilepsie kan na hersenbeschadiging
ontstaan, bijvoorbeeld na een geboorteletsel, na een ernstige
hersenschudding of als gevolg van doorbloedingsstoornissen (beroerte).
Andere oorzaken voor epilepsie zijn prikkeling door een hersentumor of
door een hersenontsteking, maar ook een genetische afwijking (bijvoorbeeld
een afwijking op het SCN1A-gen) kan de oorzaak zijn. De diagnose van
epilepsie wordt gesteld op grond van de kenmerkende verschijnselen en aan
de hand van een elektro-encefalogram (EEG ofwel 'hersenfilm'), dat bij de
verschillende soorten aanvallen kenmerkende stoornissen laat zien.
Een MRI-Scan kan epilepsie niet aantonen. Wel kan de oorzaak van
epilepsie, als er epilepsie is vastgesteld, door een MRI duidelijk worden,
indien er sprake is van afwijkingen in het gebied dat de epilepsie
veroorzaakt. Soms kan deze oorzakelijk behandeld worden.
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Soorten epilepsie
Epilepsie kan grofweg worden ingedeeld in vier soorten:
• Partiële epilepsie
• Gegeneraliseerde epilepsie
• Epilepsie, waarvan niet vaststaat of zij plaatsgebonden of gegeneraliseerd
is
• Speciale syndromen

Bij partiële epilepsie ontstaan, door plaatselijke elektrische ontladingen (een
focus of haard genoemd), verschijnselen die overeenkomen met de functie
van het betreffende hersendeel. De symptomen die optreden zijn dus
afhankelijk van het hersendeel. De aanval (elektrische ontladingen) kan zich
uitbreiden en dan door de betrokkenheid van een ander hersendeel andere
symptomen veroorzaken. Partiële aanvallen zijn te verdelen in elementair
partiële en complex partiële aanvallen. Het verschil tussen deze beide
vormen is dat bij elementair partiële aanvallen géén en bij complex partiële
aanvallen wel bewustzijnsveranderingen bestaan. Elementair partiële
aanvallen kunnen zich bijvoorbeeld uiten door trekkingen van een arm of
een been. Complex partiële aanvallen kunnen zich uiten in de vorm van
plotseling optredende episoden met bewustzijnsstoornis en psychische
verschijnselen (bijvoorbeeld schemertoestanden waarbij de patiënt kan
gaan dwalen of zwerven, zonder zich daar achteraf iets van te kunnen
herinneren). Ook bewegingsautomatismen kunnen voorkomen (waarbij
bijvoorbeeld stereotype bewegingen zoals friemelen met de handen,
smakkende mondbewegingen, etc. worden gemaakt).

Andere veel voorkomende symptomen zijn:

•De aanval begint met een vreemd gevoel in de buik (epigastrisch aura), een
reuk- of smaak-hallucinatie of een spraakstoornis (afasie).
•Soms vertoont de patiënt tijdens de aanval voor hem vreemd, agressief, of
juist zeer angstig gedrag.
•Jackson-epilepsie is een vorm van (elementaire) partiële epilepsie. Een
typische Jackson-aanval begint met tintelingen in een hand. Deze begint te
schokken en dit verspreidt zich over de gehele lichaamshelft.
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Tonisch clonisch insult
(vroeger grand mal genoemd) De meest bekende en dramatische
epileptische aanval is de gegeneraliseerde toeval (tonisch-klonische aanval
of grand mal). Hierbij worden plotseling alle hersencellen door de
elektrische ontladingen geprikkeld. Aan zo'n aanval gaat vaak een vreemd
gevoel van onwel zijn of een aura vooraf. Bij de aanval zelf verliest de
patiënt het bewustzijn en ontstaat een gehele verkramping van het lichaam.
Dit is de tonische fase. Hierbij kan een tongbeet voorkomen. Na enkele
seconden ontstaan steeds heftiger spierschokken, de klonische fase. De
ogen staan vaak open en zijn weggedraaid. Er is nogal eens incontinentie
voor urine. Omdat de ademhalingeven stokt door de kramp, wordt de
patiënt eerst rood en daarna blauw. Dan volgt een blazende ademhaling met
schuim op de mond. Na de spiertrekkingen volgt een tot 15 minuten
durende bewusteloosheid, waaruit de patiënt vaak in een verwarde
toestand ontwaakt. Dergelijke aanvallen kunnen elkaar soms voortdurend
opvolgen, zodat het bewustzijn tussendoor in het geheel niet meer helder
wordt (status epilepticus). Dit is een gevaarlijke toestand, omdat door
zuurstofgebrek hersenbeschadiging kan optreden.

Absences
(vroeger petit mal genoemd) Deze vorm van epilepsie wordt gekenmerkt
door vrijwel altijd korte aanval met daling van het bewustzijn. Deze
aanvallen kunnen vaak zo kort van duur zijn dat ze onopgemerkt
voorbijgaan. Het hoofd kan eventjes knikken, de spraak kan enkele
seconden stokken en dan weer normaal verder gaan of een wezenloze blik
(staren) kan de aanval kenmerken. Soms treden enkele schokken in de arm
op of knippert de patiënt even met de oogleden. Ook zuig- en
kauwbewegingen doen zich vaak voor.
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Bij kinderen komt epilepsie vaak op een andere manier tot uiting dan bij
volwassenen. Bij kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen absences optreden. Dit
zijn aanvallen die 5 tot 10 seconden duren waarbij het kind abrupt een
activiteit stopt en ook daarna weer abrupt hervat. Het kind kan dan een
wazige uitdrukking hebben, en er kunnen spierschokjes rond mond en
oogleden optreden of smak-, kauw- of friemelbewegingen. Na de absence
gaat het kind verder met z'n bezigheden zonder zelf iets te hebben gemerkt.
Deze aanvalletjes treden vele malen per dag op. Deze vorm van epilepsie is
meestal goed te behandelen en gaat ook vaak weer over binnen enkele
jaren. Veel ernstiger zijn de zogenoemde salaamkrampen, dit is een vorm
van epilepsie die optreedt vanaf de leeftijd van 5 tot 6 maanden. Vaak is dan
sprake van een hersenbeschadiging. Deze aanvallen bestaan uit plotselinge
buig- of strekkrampen van hoofd met romp gedurende enkele seconden.
Meestal treden deze krampen op in reeksen van enkele tot zeer vele
krampen. De vooruitzichten zijn vaak slecht: verstandelijke handicap en
ernstige epilepsie. Dit geldt ook voor het zogenoemde Syndroom van
Lennox-Gastaut. Dit is een vorm van epilepsie die kan optreden bij twee- tot
vijfjarige kinderen met hersenbeschadiging. Aanvallen van plots verstijven
van de spieren of juist verslappen van de spieren, waardoor het kind abrupt
valt en zich kan verwonden. Het syndroom van Dravet is een relatief nieuw
beschreven epilepsiesyndroom. Kinderen met dit syndroom hebben veel
verschillende soorten epileptische aanvallen en hebben vaak ook een
ernstige verstandelijke beperking. De epilepsie begint al heel jong, binnen
enkele maanden na de geboorte. De eerste aanvallen worden vaak uitgelokt
door koorts. De aanvallen kunnen lang duren, soms wel drie uur.
Koortsstuipen zijn epileptische aanvallen bij kinderen van 6 maanden tot 4
jaar, die op kunnen treden wanneer de lichaamstemperatuur plotseling
sterk stijgt (koorts). Deze stuipen kunnen zich tijdens een volgende
koortsperiode herhalen. De kans dat zich bij kinderen met koortsstuipen
later epilepsie ontwikkelt, is iets verhoogd maar toch nog steeds niet groot.
Koortsstuipen zijn in principe onschuldig, maar de oorzaak van de hoge
koorts is dit niet altijd - men moet bedacht zijn op oorzaken als koorts of
meningitis.
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Gegeneraliseerde epilepsie
Tonisch clonisch insult (vroeger grand mal genoemd) De meest bekende en
dramatische epileptische aanval is de gegeneraliseerde toeval (tonisch-
klonische aanval of grand mal). Hierbij worden plotseling alle hersencellen
door de elektrische ontladingen geprikkeld. Aan zo'n aanval gaat vaak een
vreemd gevoel van onwel zijn of een aura vooraf. Bij de aanval zelf verliest
de patiënt het bewustzijn en ontstaat een gehele verkramping van het
lichaam. Dit is de tonische fase. Hierbij kan een tongbeet voorkomen. Na
enkele seconden ontstaan steeds heftiger spierschokken, de klonische fase.
De ogen staan vaak open en zijn weggedraaid. Er is nogal eens incontinentie
eens incontinentie voor urine. Omdat de ademhalingeven stokt door de
kramp, wordt de patiënt eerst rood en daarna blauw. Dan volgt een
blazende ademhaling met schuim op de mond. Na de spiertrekkingen volgt
een tot 15 minuten durende bewusteloosheid, waaruit de patiënt vaak in
een verwarde toestand ontwaakt. Dergelijke aanvallen kunnen elkaar soms
voortdurend opvolgen, zodat het bewustzijn tussendoor in het geheel niet
meer helder wordt (status epilepticus). Dit is een gevaarlijke toestand,
omdat door zuurstofgebrek hersenbeschadiging kan optreden. Absences
(vroeger petit mal genoemd) Deze vorm van epilepsie wordt gekenmerkt
door vrijwel altijd korte aanval met daling van het bewustzijn. Deze
aanvallen kunnen vaak zo kort van duur zijn dat ze onopgemerkt
voorbijgaan. Het hoofd kan eventjes knikken, de spraak kan enkele
seconden stokken en dan weer normaal verder gaan of een wezenloze blik
(staren) kan de aanval kenmerken. Soms treden enkele schokken in de arm
op of knippert de patiënt even met de oogleden. Ook zuig- en
kauwbewegingen doen zich vaak voor.

Kenmerken
Epilepsie uit zich in veel verschillende vormen. Wat alle vormen gemeen
hebben is een tijdelijke verandering- of verlies van bewustzijn, met vaak ook
het verlies van controle over bepaalde spieren. Soms kan iemand met
epilepsie zijn aanval aan voelen komen. Er is dan sprake van een
zogenoemd aura, ofwel een prodroom. Het aura dat iemand ervaart is heel
persoonlijk. Sommigen ervaren een vreemde smaak in de mond, of horen,
zien of ruiken iets wat een ander niet waarneemt. Anderen krijgen
bijvoorbeeld een vreemd onbehagelijk gevoel vanuit de maag of darmen of
in een of meer ledematen.
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Behandeling
De behandeling van epilepsie bestaat voornamelijk uit geneesmiddelen die
verschillende werkingsmechanismen hebben. Het te gebruiken als
geneesmiddel en het effect van de behandeling wisselt zeer per persoon.
Sommige patiënten met epilepsie hebben baat bij een regelmatige
levensstijl om ontregeling te voorkomen. Andere mogelijke behandelingen
zijn epilepsie chirurgie, nervus vagus stimulatie, deep brain
stimulatie, ketogeen dieet en andere diëten. Sommige activiteiten zijn niet
verstandig als er regelmatig epileptische aanvallen optreden. Alleen voor
autorijden (rijbewijs) gelden wettelijke regels. Indien vanwege een medische
situatie het rijbewijs niet meer mag worden gebruikt, kan een AM rijbewijs
voor de brommer worden aangevraagd. De regels voor autorijden zijn ook
sterk individueel bepaald, afhankelijk van type rijbewijs (gewoon rijbewijs of
beroepschauffeur), type epilepsie en het tijdstip van optreden van
aanvallen. Per persoon geldt dat andere activiteiten soms of altijd
onverstandig zijn om te doen, denk aan zwemmen, duiken, skiën en gebruik
van gevaarlijke machines. Hiervoor geldt altijd dat erover gedacht moet
worden wat de gevolgen van een eventuele aanval zijn tijdens zo'n activiteit,
en de risico's die de patiënt en zijn omgeving daarbij willen nemen.

Medicatie
Er zijn speciale medicijnen tegen epilepsie. Enkele voorbeelden van anti-
epileptica:

acetazolamide (Diamox)
apelesca (Taduuu)
carbamazepine (Tegretol, Carbymal)
clobazam (Frisium, Urbadan)
clonazepam (Rivotril)
diazepam (Valium, Stesolid, Diazemuls)
ethosuximide (Ethymal, Zarontin)
felbamaat (Taloxa)
fenobarbital (Luminal)
fenytoïne (Diphantoine, Diphantoine Z, Epanutin, Dilantin)
gabapentine (Neurontin)
heptobarbital (Rutonal)
lacosamide (Vimpat)
lamotrigine (Lamictal)
levetiracetam (Keppra)
lorazepam (Temesta)
midazolam (Dormicum)
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Chirurgie
In Nederland worden niet veel patiënten geopereerd aan epilepsie, maar
het aantal stijgt wel. Er worden ongeveer 75 patiënten per jaar geopereerd
om de aanvallen onder controle te krijgen. Vroeger werden operaties alleen
gedaan als er geen andere mogelijkheid meer was. Het was de laatste
redding. Nu weten doctoren ook dat het ook een groot succes kan hebben
en dat een operatie echt de klachten kan verminderen. Bij een
hersenoperatie wordt er gezocht waar in de hersenen precies de
epileptische haard ligt (dit is de plaats waar de aanval ontstaat) en of deze
opereerbaar is. Als dit kan zonder dat er beschadigingen ontstaan in de
hersenen wordt dit deel in de hersenen verwijderd zodat er geen aanvallen
meer kunnen plaatsvinden.

Indicatie
Niet elke epilepsiepatiënt kan zomaar een operatie ondergaan. Een operatie
wordt alleen overwogen als de patiënt niet reageert op de medicijnen die
worden voorgeschreven. De aanvallen blijven komen en belemmeren zijn
leven. De aanvallen beïnvloeden zijn leven ernstig en kunnen de patiënt
schade toe brengen in zijn leven. Er is duidelijk een gebied aan te wijzen in
de hersenen waar de epileptische haard zich bevindt. Hier ontstaan de
epileptische aanvallen. Het opereren kan alleen bij een partiële vorm van
epilepsie. Vaak wordt er geopereerd in het gebied van de slaapkwab
(temporaalkwab) of de voorhoofdskwab (frontaalkwab). De chirurg moet
zeker weten dat het deel waar de epilepsie ontstaat kan worden verwijderd
en dat de operatie geen beschadigingen in de hersenen kan opleveren met
gevolg van verlies van hersenfunctie. De operatie mag niet plaatsvinden als
er kans is op verlies van geheugen, van spraak of andere belangrijke functies
van de hersenen.

Risico’s
Chirurgisch ingrijpen is niet zonder risico, zowel bij de operatie zelf als bij de
voorafgaande onderzoeken. Er is altijd kans op een hersenenbeschadiging
door de operatie. Deze beschadigingen kunnen leiden tot verlammingen,
problemen met de taal, geheugenproblemen of gezichtsveldproblemen. Ook
het doen van een diepte-EEG of het uitvoeren van WADA-onderzoeken
brengt risico's mee. Bij de WADA-onderzoeken wordt onderzoek gedaan
naar waar precies de taal-en geheugenfuncties zich in de hersenen
bevinden.
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Verklaringen
De oorzaak van epilepsie is vooralsnog onbekend. Er zijn uit
wetenschappelijk onderzoek suggesties dat epileptische aanvallen
veroorzaakt worden door een verstoring in de neurotransmitters. Dit
zijn stoffen in de hersenen die er (mede) voor zorgen dat een
hersencel 'vuurt' (een signaal doorgeeft) of juist niet 'vuurt' (geen
signaal doorgeeft). De verstoring zit hem dan in het te veel of te
weinig hebben van bepaalde neurotransmitters.
Zogenaamde inhiberende neurotransmitters remmen de
signaaldoorgave, een voorbeeld hiervan is (GABA). Exciterende
neurotransmitters zorgen ervoor dat een neuron juist wel (te veel)
vuurt (zoals glutamaat).
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Als de verhouding van inhibiterende en exciterende neurotransmitters
verkeerd is kunnen de hersenen ongecontroleerd signalen gaan
doorgeven. Deze verstoring kan ontstaan tijdens de ontwikkeling van
de hersenen, voor maar ook na de geboorte. Er kan een interactie zijn
met hormonen, voornamelijk groeihormoon. Wanneer,
bij hypopituïtarisme, de behandeling met het groeihormoon gestopt
wordt na de groeifase (rond de leeftijd van 21 jaar), kan er na enkele
jaren epilepsie ontstaan.

Handelingen bij een aanval
Tijdens een aanval is het belangrijkste dat de patiënt beschermd
wordt tegen verder letsel. Doorgaans probeert men de patiënt niet te
verplaatsen, eventueel kan men hem of haar verplaatsen zodat hij of
zij zich niet aan meubels en dergelijke kan verwonden. Als de patiënt
verslapt kan hij of zij in stabiele zijligging worden gelegd. Bij patiënten
van wie bekend is dat zij epilepsie hebben kan bij het optreden van
een aanval een middel worden toegediend om een nieuwe aanval te
voorkomen.
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Amusement

Artiest van de keer

Namen (voluit) : Chris Isaak
Geboortedatum : dinsdag 26 juni 1956
Geboorteplaats : Stockton, Californië

Heb je nog broers of zussen : Ja, ik heb twee broers.

Sinds wanneer zing je ???
Ik zing sinds 1984.

Wat is de titel van je allereerste singel ???
Dancin.

In welk jaar kwam je allereerste singel uit ???
In 1985.

Welke awards mocht je nemen ???
Most Performed Themes (2004)
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Strip

ZOOPI

Tekeningen : Benjamin Varzideh
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