
Epilepsie advies. 

Toepassing 
Dit advies is opgesteld door de Commissie Aangepast Roeien (CAR) van de KNRB. Het 
is bedoeld voor verenigingen en vrijwilligers die actief zijn bij het aangepaste en para 
roeien. Het advies wordt van harte aanbevolen maar is niet bindend. 

 

Omschrijving van de beperking 
Er zijn bij het beoefenen van sport drie mogelijkheden: 
1. In verreweg de meeste gevallen heeft sport geen invloed op het optreden van 

aanvallen. Als er al een invloed is, is de kans op een aanval tijdens het sporten 
kleiner dan daarbuiten. 

2. In sommige gevallen komen aanvallen speciaal na het sporten voor. 
3. In uitzonderingsgevallen treden aanvallen tijdens het sporten op. 
 
Uit verschillende onderzoeken is gebleken, dat sport bij mensen met epilepsie zelden tot 
een ongeluk leidt. Natuurlijk kunnen bepaalde sportsituaties een aanval gevaarlijk 
maken (bijv. diepzeeduiken, skiën). Dit geldt echter ook voor veel dagelijkse activiteiten 
van de epilepticus, zoals deelnemen aan het verkeer, traplopen en strijken. Wanneer 
iemand twee jaar lang aanvalsvrij is, mag hij/zij weer autorijden. Het is dan redelijk om 
hem/haar ook bij het deelnemen aan sport geen beperkingen meer op te leggen. Echter, 
omdat epilepsie een verzamelnaam is voor zeer verschillende aanvalsvormen, is het van 
groot belang dat elke potentiële sporter individueel beoordeeld wordt. Hierbij moet gelet 
worden op: 

 aanvalsvorm ( zie hieronder ) 
 aanvalsfrequentie 
 aanvalstijden (bijv. alleen ’s nachts) 
 neven aandoeningen 
 situatieve factoren (bijv. aanval vooral bij rust) 
 medicijngebruik 

 
Aanvalsvorm 
Er zijn verschillende soorten aanvallen. Welke soort aanval optreedt, wordt grotendeels 
bepaald door het deel van de hersenen waar de ontladingen zich voordoen en de 
uitbreiding in de hersenen. De meest voorkomende aanvallen zijn: 
Partiële aanvallen: 

1. Eenvoudige partiële aanvallen (met behoud van bewustzijn) 

2. Complex partiële aanvallen (met verlies van bewustzijn) 

3. Partiële aanvallen die overgaan in een gegeneraliseerde aanval 

Primair gegeneraliseerde aanvallen 
1. Tonisch clonische aanvallen 

2. Absence aanvallen 

3. Myoclone aanvallen 

4. Atone aanvallen 

 



Bij de complexe aanval en de gegeneraliseerde aanval raakt de persoon buiten 
bewustzijn. Dit kan vooraf gegaan worden door een ‘aura’ waarbij de persoon met 
epilepsie het voelt aankomen. 

 Een eenvoudige partiële aanval: Deze aanval kent vele uitingsvormen, maar de 

persoon blijft altijd bij bewustzijn. Hij voelt bijvoorbeeld een schokje of een 

tinteling in zijn arm of been. Ook kan het zijn dat hij iets proeft, ruikt of ziet dat er 

niet is. 

 De complexe partiële aanval: Het bewustzijn van de persoon daalt, maar hij valt 

niet. Vaak maakt hij onwillekeurige bewegingen, zoals wrijven of smakken.  

 De grote aanval (tonische clonische aanval ): De persoon verliest het bewustzijn. 

Hij verkrampt, valt en er treden schokken op in alle ledematen. Hij kan op zijn 

tong bijten en urine verliezen. Deze aanval kan minuten duren. De aanval gaat 

meestal vanzelf weer over. Vaak is de persoon na afloop nog verward en 

slapend. 

 De absence waarbij het bewustzijn plotseling daalt gedurende enkele seconden. 

Hier merkt de persoon zelf meestal niets van en de omgeving vaak ook niet.  

 
 

Medische factoren 
Het is van groot belang in verband met de verantwoordelijkheid en eventuele 
aansprakelijkheid, dat beslissingen en de risico’s voor het al dan niet deelnemen aan 
een bepaalde sport, worden besproken door de behandelend arts met de betrokkene. 

 
 
Advies voor het al dan niet deelnemen aan de roeisport 
Mensen met epilepsie kunnen in het algemeen aan bijna alle sporten deelnemen. Sport 
wordt zelfs aangeraden, want het is goed voor lichaam en geest. Sporten is dus 
doorgaans goed mogelijk. Met in acht name van de hieronder vermelde 
voorzorgsmaatregelen acht de CAR van de KNRB roeien geschikt voor:                                                                                                             

 mensen met epilepsie waarbij geen bewustzijnsdaling optreedt                                                     
 mensen die meer dan een jaar geen gegeneraliseerde aanvallen hebben gehad 
 mensen waarbij wel bewustzijnsdaling optreedt maar geen gegeneraliseerde 

aanvallen              
Roeien wordt niet geschikt geacht voor mensen waarbij regelmatig (enkele keren per 
jaar) gegeneraliseerde aanvallen optreden, ook overdag. 

 
 
Manier van begeleiden 
Bovenstaande informatie betreffende sport in het algemeen geldt dus ook voor het 
roeien. Roeien is een watersport. Dientengevolge is natuurlijk altijd het gevaar aanwezig 
tijdens een aanval in het water te geraken. Wanneer de kans van een aanval aanwezig 
is, moeten de volgende voorzorgsmaatregelen getroffen worden: 

 Ga nooit alleen het water op. Het is zelfs aan te raden met minimaal twee personen 
naast de persoon met epilepsie, te roeien. Tijdens een aanval kan een roeier op de 
boot letten (in balans houden, eventueel naar de kant roeien) en de ander kan de 
persoon met epilepsie begeleiden. De ploeggenoten dienen goed op de hoogte te 



zijn van het eventueel optreden van een aanval, zodat zij niet in paniek raken. Zij 
moeten weten hoe te handelen. 

 Wanneer een S.O.S. –bandje/kettinkje gedragen wordt, ga dan met de roeier na 
welke informatie hiervan relevant is voor het roeien. 

 Draag een automatisch opblazend reddingsvest 
 Aanvallen treden eerder op na het sporten dan tijdens het sporten. Dus blijf alert en 

attendeer de roeier erop dat hij/zij niet aan de waterkant blijft treuzelen. 
 Het is bij alle sporten van belang de beweging na het sporten langzaam af te 

bouwen en niet in één keer van grote inspanning naar rust te gaan. Als iemand 
ontspannen is na (sport)inspanning is de kans op een aanval groter. Alertheid en 
concentratie maken de kans op aanvallen kleiner. Vandaar het belang van cooling 
down.  
 

 

Wat te doen tijdens en na een aanval? 
 Blijf kalm, dan kunt u beter helpen. 
 Laat iemand die een aanval heeft z’n gang gaan; de aanval moet zijn beloop hebben 

en kan niet worden gestopt. 
 Let goed op wat er gebeurt. Zorg er voor dat iemand die een aanval heeft geen 

gevaar loopt, dus indien mogelijk uit de buurt van water, scherpe dolpennen in de 
loods of de rijweg blijven. 

 Wanneer een aanval in de boot plaatsvindt, laat dan de andere roeier(s) de boot in 
balans houden. De stuur of de dichtstbijzijnde roeier kan zich ten volle richten op de 
roeier met de aanval. 

 Leg iets zachts onder het hoofd, zoals een stuurkussen of jack. 
 Zorg er voor dat de ademhaling zo min mogelijk gehinderd word: 
 maak kledingstukken rond de hals los; 
 leg de persoon, indien mogelijk, op de zij, zodat speeksel uit de mond kan lopen. 
 Wanneer de persoon met epilepsie te water raakt, probeer hem/haar dan niet uit alle 

macht tijdens de aanval weer in de boot te krijgen. Zorg er voor dat de persoon kan 
blijven ademen. Haal hem/haar na de aanval zo snel mogelijk in de boot/aan de 
kant. 

 Vertel na afloop van de aanval wat er gebeurd is. Stel degene die de aanval heeft 
gehad gerust. Breng hem/haar eventueel naar huis als hij/zij daar behoefte aan 
heeft. 

 Soms komt incontinentie voor tijdens een aanval. Ga ook daar met gepaste zorg 
mee om. 

 Bel eventueel een ambulance en overleg met de meldkamer hoe met de situatie om 
te gaan. Er is een ambulance nodig als na ca. 20 minuten een noodsituatie ontstaat: 
de persoon blijft in de aanval (status epilepticus). 
 

 
Wat u absoluut niet moet doen bij een aanval 

 Probeer nooit iets hards tussen de tanden te stoppen: een tongbeet is bij een grotere 
aanval vaak niet te voorkomen en is niet ernstig. 

 Tracht de aanval niet tegen te houden: de bewegingen zijn daarvoor te krachtig. 
 Tracht geen eten of drinken te geven voordat de persoon weer helemaal wakker is. 
 Sprenkel geen water in het gezicht; dat heeft geen enkel effect. 



 Geef geen medicijnen, tenzij van te voren duidelijk is afgesproken en in overleg met 
de behandelend arts schriftelijk is vastgelegd welk medicijn en in welke hoeveelheid 
de persoon moet krijgen, en wanneer en hoe dit dient te worden toegediend 

 

 
Hulpmiddelen 

 Reddingsvest automatisch opblazend, wanneer deze in contact komt met water 
 Voldoende mensen aan boord om tijdens een aanval de veiligheid te waarborgen 
 Mobiele telefoon 

 
 
 

Verantwoordelijkheid 
De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de roeier ligt bij de roeier zelf of bij 
minderjarigheid bij diens wettelijke vertegenwoordiger. De roeivereniging is gehouden 
aan de afspraken met betrekking tot de wijze van begeleiding en staat van het materiaal. 

 

  

  


