
Bad Practice  

Interprofessioneel leren en werken 

 

De situatie: 
 
Milan is bijna 5 jaar en heeft onlangs een heftige epilepsie-aanval gehad.  
 
 

Rol 1: De moeder Sophie: 
(moeder van Milan 
en Thijs) 
Agressief 
aanvallend 
 

Milan heeft 2 maanden geleden op een zondagochtend een 
“grote aanval” (epilepsie) gehad. Ze zijn direct naar de 
eerste hulp gereden en Milan kwam na een paar minuten 
weer bij. Hij is dagen van slag geweest en doodmoe. 
Moeder is zich rot geschrokken. De ouders zijn met Milan 
bij de neuroloog terecht gekomen die Milan medicatie 
heeft voorgeschreven. Deze zijn niet zonder bijwerkingen… 
Moeder heeft de dienst ambulante begeleiding gebeld van 
de epilepsiekliniek Sein. Moeder heeft haar bezorgdheid 
geuit over hoe het nu verder moet, ze maakt zich erg veel 
zorgen om de schoolse toekomst van Milan. 
Ze heeft de juf ingelicht en de intern begeleider. Deze kent 
ze al door de problemen met haar oudere zoon van 8 jaar 
die dyslectisch is.  
Het gesprek met de ambulant begeleider heeft inmiddels 
ook plaats gevonden. Moeder wil absoluut dat Milan dit 
schooljaar extra hulp krijgt door de school. 

Rol 2: De juf van groep 1: 
Miriam  
Aanvallend/ 
tegenwerken 
 

Miriam werkt nu 20 jaar in groep 1 en heeft zelf 3 kinderen 
in de leeftijd van 12-16 jaar. Ze heeft ruimschoots ervaring 
in de kleuterklas maar ook met haar eigen kinderen. Haar 
jongste heeft vroeger regelmatig last van stuipjes gehad, 
ging allemaal over.  
Ze heeft de moeder van Milan gesproken over de “grote 
aanval” van haar zoontje. Ze heeft moeder proberen gerust 
te stellen dat het allemaal wel mee kan vallen en dat ze 
Milan wel in de gaten houdt of hij een achterstand gaat 
oplopen. Met al haar ervaring kan ze de situatie best aan, 
ondanks de grootte en drukte van de klas. Daarnaast heeft 
ze een stagiaire van de opleiding onderwijsassistent. Ze 
heeft nooit zo’n behoefte aan “anderen” die zich met haar 
kinderen bemoeien, moet ze nog meer handelingsplannen 
schrijven. 
Daarnaast kent ze de moeder van Milan als een 
overbezorgde moeder toen ze ook haar zoontje Thijs in de 
klas had waarbij moeder het vermoeden had dat er iets aan 
de hand was. 



Rol 3: De intern 
begeleider Joke: 
Concurreren met 
ambulante 
begeleiding, 
Aanvallend bij 
moeder 
 

Ook Joke werkt al 25 jaar met Miriam samen. Ze weet van 
de situatie met Milan en de (over)bezorgdheid van de 
moeder. Joke heeft een goed beeld van de moeder, die ze 
kent van het broertje Thijs die na verschillende 
onderzoeken uiteindelijk dyslectisch bleek te zijn. Het 
contact hierover verliep niet altijd even makkelijk. 
Joke vermoedt dat moeder ook nu weer het onderste uit de 
kan verwacht van de school: er moet nu iets gebeuren voor 
Milan! 
Joke heeft 9 jaar geleden contact gehad met de ambulante 
begeleiding van de epilepsiekliniek. Ze heeft toen veel 
geleerd over absences waar een kind op de school toen 
voor behandeld werd. Prima instelling hoor die ambulante 
begeleiding maar ze weten tegenwoordig niet echt meer 
hoe het op een school eraan toe gaat.. 
Er zijn zoveel “bijzondere” kinderen, iedere ouder wil het 
eigen kind in de picture bij de school. Er lopen zoveel 
externe contacten! 

Rol 4: De ambulant 
begeleider 
epilepsiekliniek 
Maarten: 
Helpend maar nog 
niet zo succesvol 
 

Maarten werkt nu 2 jaar as ambulant begeleider, na een 
carrière van 15 jaar in het ZMLK-onderwijs. Daar is hij 
bekend geraakt met epilepsie.  
Vorige week heeft hij contact gezocht met moeder Sophie 
die een melding bij SEIN had gedaan. Tijdens het 
huisbezoek trof hij een verdrietige en ongeruste Sophie 
aan. Ook Milan was thuis, hij speelde rustig met wat LEGO 
aan de grote tafel.  
Maarten stelde voor om Milan even op zijn kamer te laten 
spelen zodat ze rustig over hem konden praten maar 
moeder wilde hem graag in het oog houden.  
Maarten heeft de anamnese opgenomen: Milan is een 
rustige , nieuwsgierige kleuter. Hij zat op zwemles (“nu 
maar even niet, je weet maar nooit of die badmeesters er 
wel kaas van hebben gegeten”).  
Milan heeft medicatie via de neuroloog gekregen. Over 3 
maanden moet hij terugkomen. Moeder heeft de bijsluiter 
gelezen en kans op retardatie (cognitieve achteruitgang) is 
0,3%.  
Na het gesprek is Maarten naar de school van Milan gegaan 
waar hij gesproken heeft met de juf van Milan. Deze 
vertelde dat ze niets bijzonders aan Milan merkt, ze is wel 
bezorgd over het feit dat Milan na de aanval een week thuis 
is gebleven en dat hij vaak wordt thuis gehouden en niet 
mee hoeft te doen met zwemmen.  
Maarten heeft voorgesteld om een vergadering te beleggen 
met Sophie, Juf Miriam, juf Joke, de neuroloog en hijzelf op 
de basisschool. 
Maarten heeft de neuroloog uitgenodigd via Teams. 



Zijn doel is om Milan, maar zeker ook om moeder goed te 
helpen. 

Rol 5: De neuroloog: 
Teruggetrokken 
 

Heeft de eenmalige epilepsie aanval beoordeeld als: “grote 
aanval”. Medicatie voorgeschreven: depakine. Een middel 
wat goed werkt maar niet zonder bijwerkingen kan zijn 
(moeheid, sufheid).  
Het hoort erbij dat hij met dit gesprek meedoet maar hij 
kan over de toekomst niet zoveel zeggen, het kan nog alle 
kanten op gaan, hij doet geen voorspellingen en houdt zich 
wat afzijdig. 

 


