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U heeft epilepsie waarbij uw aanvallen op 1 plek in uw hersenen beginnen (epilepsie met een focaal begin).
Deze keuzekaart gaat over de 3 medicijnen die het meest worden gebruikt bij deze vorm van epilepsie. Het is voor iedereen anders welk medicijn het beste werkt. De keuze hangt ook af van
uw leeftijd, geslacht en of u andere medicijnen gebruikt.
MEDICIJNEN 

LAMOTRIGINE

LEVETIRACETAM

LACOSAMIDE

Hoe moet ik het
medicijn gebruiken?

• U slikt elke dag 1 of 2 keer een pil.
• In de eerste weken gebruikt u steeds een beetje meer
van het medicijn. Zo raakt uw lichaam eraan gewend.
• Slik uw medicijnen zoals u met uw arts heeft
afgesproken. Alleen dan werken de medicijnen goed.

• U slikt elke dag 2 keer een pil.
• Als u moeite heeft met een pil slikken, kunt u dit
medicijn ook als stroop krijgen.
• Slik uw medicijnen zoals u met uw arts heeft
afgesproken. Alleen dan werken de medicijnen goed.

• U slikt elke dag 2 keer een pil.
• Als u moeite heeft met een pil slikken, kunt u dit
medicijn ook als stroop krijgen.
• Slik uw medicijnen zoals u met uw arts heeft
afgesproken. Alleen dan werken de medicijnen goed.

Hoe groot is de kans
dat ik geen aanvallen
meer krijg?

Ongeveer 7 van de 10 mensen krijgen geen aanvallen meer als ze hun medicijnen blijven gebruiken zoals ze met hun arts hebben afgesproken.

Wat zijn de
bijwerkingen?

• De bijwerkingen zijn voor iedereen anders.
Voorbeelden zijn:
– hoofdpijn
– slaperig zijn of juist niet kunnen slapen
– duizelig zijn
– trillen
– klachten van de huid, zoals jeuk, rode huid en
bultjes.
• Bijwerkingen worden na een paar weken vaak minder.

Kan ik dit medicijn
tegelijk met andere
medicijnen gebruiken?

• Wees voorzichtig als u ook andere medicijnen gebruikt. • U kunt dit medicijn met bijna alle medicijnen tegelijk
Bijvoorbeeld de pil om niet zwanger te worden.
gebruiken.
• Vertel uw arts welke medicijnen u nog meer gebruikt.

• De bijwerkingen zijn voor iedereen anders.
Voorbeelden zijn:
– hoofdpijn
– slaperig zijn
– somber zijn
– sneller geïrriteerd zijn dan normaal
– duizelig zijn
• Bijwerkingen worden na een paar weken vaak minder.

• De bijwerkingen zijn voor iedereen anders.
Voorbeelden zijn:
– hoofdpijn
– duizelig zijn
– dubbelzien
– misselijk zijn
– wazig zien
• Bijwerkingen worden na een paar weken vaak minder.
• U kunt dit medicijn met bijna alle medicijnen tegelijk
gebruiken.

Hoe kan ik stoppen met • Stop niet zomaar met uw medicijn. Bespreek dit altijd eerst met uw arts.
dit medicijn?
• Als u 2 tot 3 jaar geen aanvallen heeft gehad, kunt u soms stoppen met uw medicijn.
• In overleg met uw arts gebruikt u steeds een beetje minder van het medicijn. Uw arts maakt hiervoor een schema met u.
• Stoppen duurt ongeveer 2 tot 3 maanden.
Mag ik autorijden?

• U mag niet autorijden in de eerste week dat u begint met uw medicijn. Of in de eerste week dat u een beetje meer van uw medicijn gebruikt.
• Bespreek daarna met uw arts of u mag autorijden.
• Na de meeste aanvallen mag u 3 tot 12 maanden niet autorijden. Bespreek met uw arts wanneer u weer mag autorijden.

Bekijk ook de keuzekaart over extra behandelingen als medicijnen niet werken. Meer informatie vindt u op epilepsie.nl

Deze keuzekaart is gemaakt met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en is te vinden op

