
Epilepsie 
Kortsluiting in je hersenen

Dit werkblad is van:

Werkblad voor groep 5 en 6 van het basisonderwijs



Zoefff... Zoefff…

Hoi! Leuk dat je er bent! Laat ik me even voorstellen. 
Ik ben Neuro, de Transmitter. Ik zit in je hoofd en werk samen met een 

heleboel andere Transmitters. Met elkaar geven wij allerlei boodschappen 
door; wij zijn de boodschappers. Maar daar hebben we het straks over. 

Eerst wil ik wel eens weten wie jij bent.

Opdracht 1 Even voorstellen

Mijn naam:

Mijn leeftijd:

Ik woon thuis met (vader/moeder/broers/zussen/huisdieren):

Mijn lievelingseten: 

Mijn hobby’s/sport:

Ik ben goed in:

Wat ik vervelend vind:

Op school is mijn lievelingsvak:

Kleur de blokjes die bij jou passen 
Als ik iets wil vertellen aan mijn vriend(in) 

  ga ik naar hem of haar toe
  bel ik op
  ga ik msn-en/stuur ik een e-mail
  schrijf ik een brief
  iets anders: 

Hersenwerk
Hé, daar ben ik weer. Heb je alles ingevuld? Mooi! Ik 
had het over boodschappen. Daar gaat de laatste vraag 

eigenlijk over. Maar dan niet over de boodschappen 
die je in de winkel koopt. Nee, over boodschappen 
die je doorgeeft aan iemand anders. Je hebt iets 
meegemaakt of je hebt een leuk idee en je wilt 
dat graag laten weten. En dat kan op een heleboel 

manieren. Praten of schrijven, chatten, sms’en of 
e-mailen, snel of langzaam. 

Wij, Transmitters, geven die boodschappen door in jouw hersenen 
met kleine elektrische stroompjes. En dat is heel veel informatie. Heel 
veel boodschappen dus. Boodschappen om ervoor te zorgen dat 
. je kunt kijken
. je lekkere dingen kunt proeven
. je dit werkblad kunt lezen en begrijpen
.  je jouw hand wegtrekt als je iets heets aanraakt
. en ga zo maar door…

Opdracht 2 Wat regelen je hersenen?
Schrijf hieronder nog maar eens drie andere dingen op (meer mag 
ook) die je hersenen regelen.

1.

2.

3.

En ook:
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Opdracht 3 Breinbreker
Kijk van links naar rechts naar de woorden. Noem 
steeds de kleur van het woord. Dus niet het woord 
lezen!

GEEL  BLAUW  ORANJE 
ZWART  ROOD  GROEN 
PAARS  GEEL  ROOD 
ORANJE  GROEN  ZWART 

Viel het tegen? Dat kan heel goed! Niets aan de hand, 
hoor. De rechterkant van je hersenen wil de kleur 
noemen, maar… de linkerkant wil het woord lezen. 
Dus af en toe raken je hersenen even de kluts kwijt.

Zo, onze hersenen mogen weer even uitrusten. 
Ze doen meestal prima hun best, vind je niet? 
En wij Transmitters ook. Wij geven al die 
boodschappen netjes door. Dat is ons werk, 
daarom heten we Transmitters. Dat 
betekent ‘doorgevers’.

Omdat wij zo hard werken, kun jij zo 
veel dingen doen. En dan nog heel 
veel dingen tegelijk ook. Knap hè?!

Maar jammer genoeg... gaat het 
bij sommige mensen soms 
mis! Bijvoorbeeld bij mensen 
met epilepsie. Zij hebben dan 
een epileptische aanval. Dan 
komt de informatie niet goed 
door en raakt alles in de war. Alsof er 
kortsluiting in de hersenen is.

Nog zo’n plaatje waar je hersenen weinig van kunnen 
maken. Er is te veel te zien.
Leuk voor thuis: laat je vader of moeder dit plaatje 
zien. Zeg dat ze de zwarte stippen moeten tellen.
Denk je dat het lukt? Nee, want onze hersenen krijgen 
te veel boodschappen tegelijk.

Kijk, daar heb je Romy, Lars en Jeroen. Drie kinderen met 
epilepsie. Ze hebben net meegedaan aan een tv-uitzending. 

Die uitzending gaat over kinderen en epilepsie. Ze gaan nu 
even bijkomen in de kantine. Een colaatje drinken, zakje 

chips erbij…

Poeh, op tv vertellen over je epilepsie, dat is best 
spannend. Over epilepsie praten is al niet altijd makkelijk. 

En dan ook nog in een tv-studio…

Weet je…
…wat grappig is? Je hersenen 
bestaan uit twee helften. Een 
linkerhelft en… je raadt het al, een 
rechterhelft. 

Die helften hebben hun eigen taken:

Verder hebben die linkerkant en de rechterkant een 
heleboel andere taken verdeeld. Maar soms raken die 
helften een beetje in de knoop. Probeer maar.

LINKS 
stuurt de rechterhelft 
van je lichaam. Schrijf je 
met je rechterhand > dat 
regelt de linkerkant.

RECHTS
 stuurt de linkerhelft van 
je lichaam. Zwaai met je 

linkerhand > dat regelt 
de rechterkant.

Drie kinderen met 
epilepsie
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Opdracht 4 Welke aanvallen?
Hier zie je een stukje van de uitzending. Romy, Jeroen en Lars vertellen over hun aanvallen. Welke aanval hadden zij? 

Ik-ben-er even-niet-bij-aanval (absence)
Bij deze aanval gaan kinderen opeens zomaar voor zich uit staren. Ze stoppen met wat ze aan het doen zijn. Ze weten er later niets 
meer van. Dit duurt hooguit een halve minuut. Het kan een heleboel keer op een dag gebeuren.

Pluk-en-smak-aanval (complexe partiële aanval) 
Bij deze aanval gaan kinderen staren en opeens zonder doel rondlopen. Of ze blijven zitten en wrijven over hun kleding of plukken er 
een beetje aan. Soms smakken ze erbij met hun mond. Het duurt gelukkig maar kort. Kinderen zijn daarna soms wel een beetje in de 
war of chagrijnig. Ze weten niet wat ze gedaan hebben tijdens de aanval.

Grote-aanval (tonisch-clonische aanval)
Bij deze aanval raken kinderen bewusteloos. Ze kunnen dan op de grond vallen. Ze worden stijf. Soms wordt hun gezicht een beetje 
blauw. Daarna gaan hun armen en benen schokken. Het ziet er best eng uit. Na een paar minuten is het over. Ze zijn dan vaak moe en 
chagrijnig. Soms hebben ze hoofdpijn en spierpijn na een aanval, soms vallen ze in een diepe slaap. 

Dat is niet niks hè, zo’n 
storm in je hersenen. 
En wat ook naar is:
.  Mensen in de buurt die 

het ‘eng’ vinden. 
.  Mensen die denken 

dat je niet zo goed 
kunt leren. Of dat 
epilepsie besmettelijk is. 
Maar dat is niet zo!

.  Soms plas je bij een aanval in je 
broek.

.  Na een aanval ben je vaak moe. 
Of je hebt hoofdpijn. Soms heb je 
een slecht humeur… daar kun je 
dan niets aan doen! 

De aanval van Romy heet:

Romy
Een tijd geleden hadden we een discoavond 
op school. Kreeg ik opeens een aanval. Ik 
was met Bas aan het schuifelen en toen liet 
ik hem opeens los en ging ik zonder dat ik 
het wist rondlopen, zomaar. Ik ging ook een 
beetje smakken met mijn mond. Bas vertelde 
me dat later. Hij wist gelukkig dat ik dit 
soms had.

Jeroen
Hé dromer!, zei een keer de basketbaltrainer 
tegen me. We zaten op de bank en hij 
vertelde iets over onze laatste wedstrijd. Ik 
weet nog steeds niet wat hij zei, want ik 
was er even niet bij.

Lars
Mijn moeder vertelde dat ik een keer aan 
het strand zat. Met een schep maakte ik een 
grote kuil. Opeens paniek: ik lag zonder dat 
ik het wist in mijn eigen kuil te beven en te 
schokken. Ik weet er zelf niets meer van.

De aanval van Jeroen heet: De aanval van Lars heet:

Hoe krijg je epilepsie?
Misschien denk je wel: ‘Hoe krijg je epilepsie?’ Dat is een goede 
vraag! Weet je wat? Trek de doktersjas aan en denk maar mee. 

Opdracht 5 Hoe krijg je epilepsie?
Zet een cirkel om het goede antwoord.

  1. Epilepsie kun je krijgen als er bij
 de geboorte iets fout is gegaan.

  2.  Soms krijg je epilepsie na een
 ziekte aan je hersenen.

  3.  Bij sommige mensen zit epilepsie 
 in de familie.

  4.  Soms weten we niet waarom 
 iemand epilepsie heeft.

Heb je overal ‘waar’ staan? Dat klopt. Want soms is het duidelijk waarom iemand epilepsie 
heeft. Maar vaak is het niet duidelijk. 

waar

waar

waar

waar

niet
waar

niet
waar

niet
waar

niet
waar
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Wat doe je tegen epilepsie?
Lastig verhaal! Of snap je het allemaal nog wel? Gelukkig snappen al die knappe 
dokters er veel van. Zo kunnen ze ons goed helpen.
1. Ze kijken of het echt epilepsie is.
2. Ze geven medicijnen.
Wij hebben de goede medicijnen. Die zorgen ervoor dat de boodschappers niet 
meer op hol slaan. Er is geen kortsluiting meer in onze hersenen. Nu kunnen we 
gelukkig alles weer doen, net als jij: voetballen, dansen, tekenen, leren, lezen, 
muziek maken, fietsen, sporten… 
Drie van de tien kinderen met epilepsie hebben niet zo’n geluk als wij. Zij 
gebruiken medicijnen, maar houden toch aanvallen. Zij kunnen natuurlijk aan 
heel veel gewoon meedoen. Maar met sommige dingen moeten ze oppassen. Met 
zwemmen bijvoorbeeld: daar moet iemand bij zijn die heel goed op hen let. 

Bij ongeveer zeven 
van de tien kinderen 
met epilepsie die 
medicijnen slikken, 
helpen die medicijnen. 
Zij hebben geen 
aanvallen meer, net 
als Romy, Jeroen en 
Lars. Ze moeten dan 
wel elke dag 
medicijnen slikken!

Dokters helpen niet alleen door medicijnen te geven. 
Als medicijnen niet helpen, helpt soms een speciale 
manier van eten: een dieet. Of een operatie, of… Kijk 
maar eens op de website: www.epilepsie.nl. Daar zie je 
ook dat er nóg meer soorten aanvallen zijn.

Of iemand epilepsie heeft kunnen ze soms meten. Ze 
maken dan een EEG: een plaatje waarop je kunt zien 
hoe de elektrische stroompjes door je hoofd razen. Je 
zit dan in een rustige kamer. Een laborant doet een 
heleboel plakkers op je hoofd. Daar voel je bijna niets 
van. Aan de plakkers zitten draden. Die draden gaan 
naar een ingewikkeld apparaat. Dan doet de laborant 
een paar testen met je. Het apparaat kan meten wat er 
in je hoofd gebeurt. Snap je? Knap hè!

Opdracht 6 Wel of geen epilepsie?
Hieronder zie je twee plaatjes: bij één van de 
plaatjes zie je wat de hersenen doen bij een aanval 
van epilepsie. Welk plaatje denk je dat dat is? Zet 
daar een kruisje bij.

Geen paniek
Je kent nu een paar vormen van epilepsie. Je weet wat een dokter eraan kan doen. Maar weet je ook wat je moet doen als iemand een aanval 
krijgt? Wacht, laat Romy, Jeroen en Lars het zelf maar vertellen.

Jeroen
Ik wed dat je het meestal niet in de 
gaten hebt als een kind een absence 
heeft. En merk je het wel, let dan goed 
op dat het geen gevaarlijke dingen 
kan doen. Toen ik nog aanvallen had, 
reed ik een keer met de fiets zomaar de 
bosjes in. Ik had gelukkig geen pijn en 
moest er zelf om lachen.

Romy
Als je merkt dat iemand een aanval 
heeft? Praat dan rustig tegen hem 
en zorg ervoor dat hij zich geen pijn 
kan doen! En na een aanval? Na de 
‘pluk-en-smak-aanvallen’ die ik had, 
was ik vaak een beetje in de war en 
chagrijnig. Mijn vriendinnen waren 
dan superlief voor me.

Lars
Een grote aanval ziet er misschien vreemd uit, maar het 
komt wel weer goed! Haal altijd harde of scherpe dingen 
weg bij een kind met een grote aanval. Het kind kan zich 
dan niet stoten. En blijf als het kan zelf in de buurt: dat 
is heel fijn als iemand na een aanval bijkomt!
Na zo’n grote aanval was ik altijd heel moe en had ik vaak 
hoofdpijn. Mijn vrienden wisten dat en lieten me een 
beetje met rust. Soms ging ik gewoon een tijd slapen.
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Opdracht 7 Onzinkraker
Hieronder staan tien zinnen over epilepsie. Soms is het echte onzin, maar soms ook niet. Jij 
weet vast de goede antwoorden. Weten je ouders die ook? En hoeveel weten jouw vrienden 
of vriendinnen ervan? Klopt de zin? Zet dan een kruisje onder ‘waar’. Als een zin onzin is, zet 
je een kruisje onder ‘niet waar’.

Ik ga weer aan de slag. Tot ziens, hè!
Zoefff…

Score
 Jij Je ouders/vrienden
0-3  Oei, moet beter Niet zo best
4-6  Helemaal niet gek Kan beter
7-9  Goed gedaan Keurig
10 Ongelooflijk goed! Heel goed! An
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Epilepsie, 
weer wat geleerd!
Zo, nu weet je al veel meer over epilepsie. Met onze 
medicijnen hebben wij de epilepsie onder controle. Dat lukt 
jammer genoeg niet bij iedereen. Maar wij kunnen aan alles meedoen, als we dat willen. 
Epilepsie is lastig, maar je kunt ermee leven! En het is goed als de mensen om je heen er wat 
vanaf weten. Jij weet er nu al heel wat van! Hé, en je ouders? Of je vriendjes of vriendinnetjes? 

Het Kenmerk-lespakket Epilepsie: 
Kortsluiting in je hersenen is een uitgave 
van Zorn Uitgeverij in opdracht van het 
Nationaal Epilepsie Fonds (NEF). Het 
is bestemd voor kinderen van groep 
5 en 6 van het basisonderwijs. Bij 
deze uitgave horen een handleiding 
en een website, www.epilepsie.nl. 
De dvd Geen bereik vormt een goede 
aanvulling op het lespakket. De dvd is 
bedoeld voor 8- tot en met 13-jarigen 
en kost € 8,00 (bestelnummer 2150). 
De overige materialen kunt u gratis, 
tegen verzendkosten, aanvragen bij 
Zorn Uitgeverij B.V.

Bel voor meer informatie over epilepsie de 
Epilepsie Infolijn, 0900 8212411 of kijk 
op www.epilepsie.nl. 
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Illustrator: Lars Deltrap
Vormgever: Graficelly
Opdrachtgever: 
Nationaal Epilepsie Fonds (NEF)
Advies: Afdeling voorlichting NEF
Druk en afwerking: 
Joh. Enschedé Amsterdam

Ontwikkeling en distributie:
Zorn Uitgeverij B.V. 
Postbus 4001
2301 RA Leiden
telefoon (071) 514 91 41
fax (071) 512 02 78
website www.kenmerk.nl

Ook voor groep 7 en 8 van het basis-
onderwijs is er een lespakket over 
epilepsie, Epilepsie: Kortsluiting in je 
hersenen, groep 7-8 (bestelnummer 2130). 
Het lespakket is eveneens in opdracht van 
het Nationaal Epilepsie Fonds ontwikkeld 
en bij Zorn Uitgeverij te bestellen. 

Kijk voor een volledig overzicht van alle 
gratis lesmaterialen in de Kenmerk-reeks 
op www.kenmerk.nl!

© 2007 Zorn Uitgeverij B.V.
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Colofon

Hiernaast staan de antwoorden. Tel het aantal 
goede antwoorden bij elkaar op. Hoeveel heb jij 
er goed?

 waar niet
  waar

1. Bij een epileptische aanval ben je soms bewusteloos.

2. Als kind kun je epilepsie krijgen.

3.  Als iemand epilepsie heeft, moet je uitkijken,  
want het is besmettelijk.

4. Er zijn maar twee soorten aanvallen.

5.  Als dokters willen weten of je epilepsie hebt, maken ze een EEG.

6.  Jammer, maar alleen medicijnen helpen tegen epilepsie.

7.  Als je epilepsie hebt, mag je nooit zwemmen.

8.   Bij een epileptische aanval raken boodschappers  
in je hoofd opeens erg in de war.

9.   Na een aanval voel je je altijd meteen weer helemaal fit.

10.   Epilepsie is best vervelend, maar je kunt nog een heleboel doen!
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