
Recensent: Adelheid Mensink 
 
Caroline Caron (eindredactie): ‘Epilepsie & Nervus Vagus Stimulatie. 
Ervaringsverhalen’. Uitgegeven door de Epilepsie Vereniging Nederland. Ede: 
2010 hernieuwde editie. Zie ook: www.epilepsienukanhetbeter.nl/ 
 
Soort boek/stijl/ziekte: Het boek is een uitgave van de Epilepsie Vereniging 
Nederland en bevat vijftien verhalen van personen die ofwel zelf nervus vagus 
stimulatie (NVS) gebruiken tegen de epileptische aanvallen ofwel een, vaak 
meervoudig gehandicapt, kind met het apparaatje hebben. Het laatste verhaal wordt 
verteld door de partner van een vrouw die nervus stimulatie gebruikt. Daarnaast is er 
een uitleg over de therapie en een toelichting op wat de geïnterviewden hebben 
verteld, omdat de ervaringen nogal uiteenlopen. 
Het NVS apparaat wordt bij het sleutelbeen onder de huid aangebracht en geeft via 
een elektrode aan de linkerkant van de hals stroomstootjes aan de tiende 
hersenzenuw, de nervus vagus. Het boek kan zeer waardevol zijn voor patiënten en 
ouders of verzorgers van kinderen die er eventueel voor in aanmerking komen om 
een NVS apparaat geïmplanteerd te krijgen. Het zijn korte en eenvoudig/duidelijk 
geschreven verhalen. 
 
Over de eindredacteur: Caroline Caron heeft een communicatiebureau, Caron 
Communicatie dat in 1995 door haar is opgericht. Zij is ruim 10 jaar actief in het 
communicatievak. Zo nodig werkt het bureau samen met een team van freelancers en 
bedrijven. Het zijn specialisten die zich, ieder op hun eigen gebied, ruimschoots 
hebben bewezen, en waarmee veelal een jarenlange werkrelatie bestaat. Caroline 
heeft voor dit boek namens de NVS groep van de Epilepsie Vereniging Nederland 
(EVN) de eindredactie verzorgd. Het is een uitgave van deze vereniging. 
Bron: http://www.caroncommunicatie.nl/html/profile.html 
 
Korte beschrijving: In het voorwoord wordt benadrukt dat de verhalen een 
momentopname zijn. Periodiek verschijnt een vervolg op de verhalen op de website 
van de EVN: www.epislepsievereniging.nl>Behandeling>Nervus Vagus Stimulatie. 
Er wordt uitgelegd wat de NVS-therapie is en waar in het lichaam het apparaatje 
wordt aangebracht. De patiënt krijgt twee littekens, één links in de hals en één onder 
het sleutelbeen. Bij het apparaatje, dat onder de huid zit, wordt ook nog een magneet 
geleverd waarmee van buitenaf de stroomstootjes kunnen worden verhoogd of 
afgeremd. Als een patiënt merkt wanneer er een aanval komt kan hij met de magneet 
van buitenaf over het apparaatje strijken. Daarmee kan de aanval beïnvloed worden. 
De lezer krijgt de waarschuwing dat de epilepsie er niet door geneest, maar dat het 
apparaat als een aanvullende therapie wordt gebruikt naast de beschikbare anti-
epileptica. 
Uit de meeste verhalen blijkt dat het een hele stap is om een operatie te moeten 
ondergaan voor het implanteren van het apparaatje. Ook is het een spannende 
periode, die soms langer duurt dan gedacht, waarin moet worden afgewacht of er een 
verandering zal optreden in de epilepsie. Soms duurt het wel een half jaar of langer 
voordat er een verandering merkbaar is. Bij de ene persoon worden de aanvallen 
minder in aantal, bij een ander worden ze korter of zijn ze minder hevig. 
Ivo Schoonman vertelt in zijn verhaal dat de nervus stimulator bij hem een averechts 
effect had: hij heeft meer aanvallen gekregen. Hij laat het apparaat echter niet 
verwijderen zodat hij het later nog eens zou kunnen proberen met een andere 
frequentie opbouw. Lia Overvelde vertelt hoe ze na drie jaar ineens een terugval 



kreeg. De batterij bleek leeg te zijn! Bij de nieuwere exemplaren is de stand van de 
batterijen goed te controleren. 
Bijzonder zijn ook de acht verhalen van ouders met een, meestal meervoudig, 
gehandicapt kind. De epilepsie is bij die kinderen vaak een symptoom dat bij een 
syndroom hoort, zoals het syndroom van West, Lennox-Gastaut en het syndroom van 
Dravet. 
Aan het eind van het boek wordt nog een toelichting gegeven op het feit dat de 
vertellers nogal uiteenlopende ervaringen blijken te hebben met een zelfde therapie. 
 
Wat opviel: Het blijkt dat de ervaringen met de NVS behandeling zeer verschillend 
zijn van persoon tot persoon. Soms duurt het lang voordat er een verbetering 
merkbaar is en soms gebeurt er ook niets noemenswaardigs. De meeste vertellers 
geven aan dat het zigzaggen met de magneet over de plek waar onderhuids de nervus 
stimulator zit hun aanvankelijk een ongemakkelijk gevoel gaf waaraan ze erg moesten 
wennen. Doorgaans heeft het even tijd nodig voordat de patiënt of verzorger de 
magneet echt gaat gebruiken. Toch blijkt met name de magneet een gunstige werking 
te kunnen hebben op bijvoorbeeld het aura, voorafgaand aan een aanval, of op de 
aanval zelf, die door de magneet kan worden gecoupeerd of in ieder geval minder 
hevig kan verlopen. 
Een patiënt komt pas in aanmerking voor een NVS behandeling als een operatie niet 
mogelijk is, een ketogeen dieet geen verbetering heeft gegeven en als er verder geen 
andere mogelijkheden bestaan om de epilepsie terug te dringen. Praktisch elke 
verteller meldt dat er hoe dan ook door de NVS behandeling een verbetering is 
opgetreden van de kwaliteit van leven, in de vorm van meer zelfstandigheid, beter in 
je vel zitten, minder medicatie enz.  
De verhalen geven een prachtig beeld van de problemen die er kunnen bestaan bij 
ernstige epilepsie en de hoop op verbetering door de NVS behandeling. De drempel 
om een operatieve ingreep te moeten ondergaan voor het implanteren van het 
apparaat blijkt behoorlijk hoog te zijn. In de meeste gevallen genezen de littekentjes 
snel, maar soms duurt de genezing lang. Heel indrukwekkend vind ik de bijzonder 
positieve instelling van de patiënten c.q. verzorgers ten aanzien van de behandeling, 
ook als de resultaten (vooralsnog) tegenvallen en ondanks de bijwerkingen die de 
stimulatie veroorzaakt, zoals heesheid tijdens de stroomstootjes en kortademigheid 
tijdens inspanning. 
 
Citaten: Pag. 15: ‘Het was wel wennen aan de stemverandering op het moment van 
stimulatie. Maar ook daar wen je aan. Op een gegeven moment valt het je niet eens 
meer op. ‘Nieuwe mensen’ in mijn omgeving valt het wel op dat mijn stem hees wordt 
bij ‘aanslaan’. Dan leg je het uit, dat vind ik meestal geen punt.’ 
Pag. 19: ‘Wel voel ik me écht beter. Ik ben minder moe, kan me beter concentreren op 
iets en ik kan meer aan. Het is ‘rustiger’ in mijn hoofd. Mijn ‘korte lontje’ is iets 
langer aan het worden en hier ben ik ontzettend blij om!’ 
Pag. 26: ‘Dankzij de NVS woon ik nu helemaal zelfstandig en heb een hartstikke 
mooie maisonnette. [...] Voor de grap noem ik mezelf wel een ‘bionic man’, maar al 
die nieuwe ontwikkelingen hebben mijn leven een stuk aangenamer gemaakt. 
Daarom vertel ik ook graag op voorlichtingsbijeenkomsten van de EVN over mijn 
ervaringen met de NVS.’ 
Pag. 29: ‘Het is natuurlijk jammer dat het bij mij niet werkte, maar ik heb toch geen 
spijt. Zo hoef ik me in elk geval later nooit af te vragen hoe het geweest zou zijn als ik 
het wél geprobeerd had. Nooit geschoten, altijd mis!’ 
Pag. 35: ‘Hij is veel vrolijker, alerter en zit beter in zijn vel. [...] Hoe zou Nino’s 



epilepsie verlopen zijn zonder NVS? Geen flauw idee, de enige manier om dat uit te 
proberen, is om hem uit te zetten en dat doen we dus mooi niet!’ 
Pag. 61: ‘Naar mijn mening wordt Karin actiever, spontaner, alerter zelfbewuster en 
het geheugen lijkt te verbeteren. Zij verandert als mens. Dat is voor mij als partner 
wel even wennen. Er komen nu dingen naar boven die ik nog nooit eerder gezien heb. 
Eist een nadrukkelijke rol op bij de opvoeding van de kinderen. Zij runt de tent nu 
thuis, waarbij ik er voor waak niet in haar vaarwater te komen.’ 


