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Gegevens beschikbaar voor de patiënt 
• Het persoonlijk profiel, waarin naast bekende naam en adresgegevens ook 

verzekering (nummer), burger service nummer en dergelijke kunnen worden 
bijgehouden. 

• Informatie over onderzoeksbevindingen, diagnose en behandeladvies. 
• Gegevens over medicatievoorschrift, op- en afbouwschema’s. 
• Overzicht van aanvallen in relatie tot voorgeschreven medicatie en bijwerkingen. 
• Informatie over bijwerkingen. 
• Informatie uit landelijke richtlijnen. 
• Mogelijkheid tot maken van afspraken. 
• Alarmeringsmogelijkheid. 
• ‘Volg mij’ – systeem. 
 

Gegevens beschikbaar voor de arts (huisarts, ziekenhuis, Kempenhaeghe, SEIN etc.) 

Op patiëntniveau 
1. Onderzoekuitslagen, diagnose en behandeladvies. 
2. Gegevens over medicatievoorschrift, op- en afbouwschema’s. 
3. Overzicht van aanvallen in relatie tot voorgeschreven medicatie, bijwerkingen, 

kwaliteit van leven en frequentie van het doktersbezoek. 
4. Informatie over door de patiënt gemelde bijwerkingen. 
5. Mogelijkheid tot het maken van afspraken. 
 
Patiënt overstijgend 
1. Informatie gerelateerd aan de landelijke richtlijnen. 
2. Informatie over het medicatievoorschrift in relatie tot het ziektebeeld. 
3. Informatie over de zorgconsumptie en de kwaliteit van leven. 
4. Geanonimiseerde epilepsiegegevens ten behoeve van  observationeel 

onderzoek. 
5. Gegevens over de lacunes in kennis. 
6. Informatie over de epilepsie-indicatoren. 

Gegevens voor ziekenhuizen (Patiënt overstijgend) 
1. Gegevens over de medische consumptie. 
2. Gegevens over de navolging van indicatoren zoals vermeld in de landelijke 

richtlijn. 
3. Analyses i.v.m. de toekomstige medische consumptie. 
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Gegevens voor apothekers (Patiënt overstijgend, of – met toestemming – op 
patiëntniveau) 
1. Gegevens over de medicatie, het medicatiegebruik en de bijwerkingen. 
2. Analyses in verband met het toekomstig medicatiegebruik. 
3. Informatie over landelijk kengetallen al dan niet in relatie tot eigen medicatie 

uitgifte. 

Gegevens voor richtlijn ontwikkelaars (Patiënt overstijgend) 
1. Gegevens over de implementatie van de richtlijn Epilepsie. 
2. Gegevens over lacunes in kennis. 

Gegevens voor onderzoekers 
Indien patiënt en arts toestemming hebben gegeven, zijn alle geanonimiseerde 
gegevens beschikbaar voor onderzoekers. Alle onderzoeksvoorstellen ondergaan een 
wetenschappelijke en medisch-ethische toetsing. 
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