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Lijst van afkortingen

 ABVN: ramus auricularis van de N. vagus (auricular branch of the vagus nerve)
 ACTH: corticotropine/ adrenocorticotroop hormoon
 AED‘s: anti-epileptische medicijnen (anti-epileptic drugs)
 ATN: nuclei anteriores thalami (Anterior thalamic nuclei)
 CSF: cerebrospinaal vocht (cerebrospinal fluid)
 DBS: diepe hersenstimulatie (Deep brain stimulation)
 EEG: elektro-encefalogram/ elektro-encefalografie
 GABA: gamma-aminoboterzuur (gamma-aminobutyric acid)
 Ig: Immunoglobuline
 LGI: low glycemic index
 LITT: laser geïnduceerde thermale therapie
 ILAE: International League Against Epilepsy
 MAD: gemodificeerde Atkins dieet (Modified Atkins diet)
 MCT: middellange-keten-triglyceride (medium-chain-triglyceride)
 MRI: magnetische resonantie beeldvorming (Magnetic resonance imaging)
 PUFA: poly-onverzadigd-vetzuur (polyunsaturated fatty acid)
 RNS: responsieve neurostimulatie
 rTMS: repetitieve transcraniёle stimulatie
 TNS: N. trigeminus stimulatie (Trigeminus nerve stimulation)
 tVNS: transcutane N. vagus stimulatie (Transcutaneous vagus nerve stimulation)
 VNS: N. vagus stimulatie (Vagus nerve stimulation)
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1. Samenvatting

Ongeveer één derde van de honden met idiopathische epilepsie lijdt aan medicijnresistente
epilepsie. Om bij deze honden een betere aanvalscontrole te bereiken, is er nood aan vervangende
of aanvullende niet-medicamenteuze behandelingsmethodes. Aangezien humane epilepsie klinisch
en epidemiologisch op caniene epilepsie lijkt, kunnen deze mogelijkheden eventueel in de humane
geneeskunde gevonden worden. Problemen die bij de introductie in de diergeneeskundige praktijk
kunnen opduiken betreffen voornamelijk de hoge kostprijs en praktische uitvoering.
Doeltreffende, veilige en praktische alternatieven vind men voornamelijk terug in het ketogene
dieet, transcutane N. vagus stimulatie, N. trigeminus stimulatie en repetitieve transcraniёle
magnetische stimulatie. Deze voorbeelden van neurostimulatie hebben bij de hond echter nog geen
duidelijk bewezen effect, daarnaast zijn ze duur en deels nog in ontwikkeling.
Ook immunomodulatie, supplementatie van omega-3- vetzuren als alternatief aan een strikte
dieetverandering of een hypoallergeen dieet bij een onderliggende link met een allergie, kunnen
eventueel alternatieven bieden.
Minder praktische of dure en gespecialiseerde technieken zijn diepe hersenstimulatie, N. vagus
stimulatie, chirurgie en nieuwere technieken, zoals focale koeling, optogenetica of local delivery.
Voor veel van deze procedures is immers een lokalisatie van de epileptogene focus nodig. Door
praktische problemen blijft dit bij de hond nog steeds een grote uitdaging.
Bovendien ontbreekt bij veel van de gespecialiseerde technieken de nodige expertise onder
dierenartsen.
Geen van de methodes uit de humane biedt dus op dit moment een duidelijk doeltreffend en
praktisch alternatief aan anti-epileptische medicijnen. Meer onderzoek en een verdere technische
ontwikkeling kunnen hier in de toekomst verandering in brengen.
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2. Inleiding

Epilepsie is de meest voorkomende chronische neurologische aandoening bij de hond, met een
vermoedelijke prevalentie van 0,6 tot 0,75% (Kearsley-Fleet et al., 2013; Heske et al., 2014).
Onder de populatie van honden met epilepsie lijden vermoedelijk 25 tot 48% aan idiopathische
epilepsie (Berendt and Gram, 1999; Pákozdy et al., 2008).
Volgens de consensus report door de International Veterinary Epilepsy Task Force wordt idiopathische
epilepsie geclassificeerd als een overkoepelende term, die drie verschillende subgroepen omvat. Ten
eerste genetische epilepsie met een bewezen genetisch achtergrond. Ten tweede vermoedelijk
genetische epilepsie, op basis van een hoge familiale of rasprevalentie. Ten slotte epilepsie met
onbekende oorzaak, zonder aanwijzingen voor het bestaan van een structurele oorzaak (Berendt et
al., 2015).
Rashonden én kruisingen kunnen lijden aan idiopathische epilepsie. Door verhoogde prevalenties in
bepaalde rassen (bijvoorbeeld de Labrador Retriever of Border Collie) is een genetische achtergrond
waarschijnlijk (Heske et al., 2014). Bij de Belgische Herder, Boerboel, Rhodesian Ridgeback en Lagotto
Romagnolo kon er zelfs al een genetisch defect als oorzaak worden aangetoond (Jokinen et al., 2007;
Seppälä et al., 2012; Stassen et al., 2013; Wielaender et al., 2017).
Een diagnose van idiopathische epilepsie kan worden gesteld op basis van het uitsluitingsprincipe.
Indien de hond zijn eerste aanval tussen de leeftijd van zes maanden en zes jaar had, is er al een sterk
vermoeden. Voor een definitieve diagnose mogen er bij een uitgebreid onderzoek geen structurele,
metabole of toxische oorzaken voor de aanvallen te vinden zijn en moet de hond tijdens de interictale
periode klinisch en neurologisch normaal zijn (Berendt et al., 2015; De Risio et al., 2015).
Doordat een etiologische genezing van idiopathische epilepsie niet mogelijk is (Knowles, 1998), is het
belangrijk de levenskwaliteit van de hond te verbeteren door een adequate aanvalscontrole. Dit
betekent in de meeste gevallen een levenslange behandeling met anti-epileptische medicijnen (AED’s)
(Gesell et al., 2015). In België zijn fenobarbital, kaliumbromide en imepitoine geregistreerde producten
voor de hond (Gustin, 2015).

Ongeveer 30% van de honden met idiopathische epilepsie lijdt echter aan medicijnresistente epilepsie
(Podell and Fenner, 1993; Trepanier et al., 1998). Hun aanvallen kunnen met een medicamenteuze
behandeling niet genoeg onder controle worden gebracht.
Volgens de definitie van Potschka et al. (2015) bestaan er twee niveaus van therapeutisch succes, zoals
weergegeven in figuur 1. Als deze niet bereikt kunnen worden, lijdt een dier aan refractaire of
medicijnresistente epilepsie.

Figuur 1: Definitie van medicijnresistente epilepsie (naar: Potschka et al., 2015)

Primair doel =
aanvalsvrijheid

• ≠ geen aanval meer
•interictaal interval na

behandeling = 3 x
langste interval vóór
behandeling

•interval minstens 3
maanden

Secundair doel =
partieel therapeutisch
succes

•relevante reductie in
aanvalsfrequentie,
afhankelijk van de
basale frequentie

•reductie in
aanvalsintensiteit

•preventie clusters of
status epilepticus

Refractaire
epilepsie

• geen adequate
aanvalscontrole

• AED waartegen de
patiёnt resistent is
moet steeds worden
vermeld



8

Het belang om ook bij deze honden wel een adequate aanvalscontrole te bereiken, kan door
verschillende argumenten onderlijnd worden. Epilepsie blijkt immers een grote impact op het leven
van eigenaar en dier te hebben.
Door de ziekte zelf, of doordat eigenaars kiezen voor euthanasie, ligt de mortaliteit onder de betrokken
honden hoger dan in de algemene populatie (Arrol et al., 2012). De gemiddelde levensverwachting van
honden met epilepsie ligt tussen zeven en tien jaar (Berendt et al., 2007; Proschowsky et al., 2003).
Enerzijds kan de ziekte een negatieve impact op het dagelijkse en sociale leven van de eigenaar
hebben. Een studie toonde aan dat enkel 31% van de eigenaars van een hond met idiopathische
epilepsie vonden dat het niet hinderlijk is om voor deze hond te zorgen (De Risio et al., 2016).
Anderzijds heeft de ziekte ook een impact op de levenskwaliteit van de hond zelf. De voornaamste
reden hiervoor is het optreden van neveneffecten door de medicamenteuze behandeling, maar ook
een niet adequate aanvalscontrole en gedragsveranderingen van hun hond speelden voor eigenaars
een belangrijke rol (Chang et al., 2006).
Omwille van onder meer deze redenen kan een slechte aanvalscontrole voor de eigenaar zelfs een
reden zijn voor euthanasie. In een studie met 63 honden overleden 54 dieren, 21 ervan werden
geëuthanaseerd omwille van een slechte aanvalscontrole (Berendt et al., 2007).
Ook neveneffecten door AED’s kunnen voor problemen zorgen. Deze kunnen de reden zijn voor een
slechtere levenskwaliteit van de hond en hierdoor een limiterende factor zijn voor een adequate
behandeling (Chang et al., 2006). Door de inductie van bijkomende ziektes kunnen ze ook de kosten
voor de eigenaar verhogen (Golder et al., 2006) of deze samen met een slechte aanvalscontrole zelfs
van euthanasie overtuigen (Berendt et al., 2007).

Oplossingen voor deze therapeutische uitdagingen zouden eventueel in de humane geneeskunde
gevonden kunnen worden. Humane epilepsie lijkt immers klinisch en ook epidemiologisch sterk op
caniene epilepsie (Berendt et al., 2007).
Ook bij de mens is epilepsie de meest voorkomende chronische neurologische aandoening  met een
vermoedelijke prevalentie van 0,4 tot 1% (Sander en Shorvon, 1996; Kearsley-Fleet et al., 2013).
15-20% van de mensen met epilepsie lijden aan gegeneraliseerde idiopathische epilepsie (Jallon en
Latour, 2005). De prevalentie ligt dus iets lager dan bij de hond.
Volgens de definitie door de International League Against Epilepsy (ILAE) wordt voor de meeste
syndromen van idiopathische epilepsie nu de nieuwe term “genetische epilepsie” gebruikt en is de
term “idiopathische gegeneraliseerde epilepsie” enkel nog voor bepaalde epileptische syndromen
toegelaten (Scheffer et al., 2017).
Humane prevalenties voor medicijnresistente epilepsie komen goed met deze van de hond overeen.
Ook hier zijn 30 tot 40% van de patiënten betrokken (Kwan en Sander, 2004).
Volgens de ILAE  worden patiënten voor een definitie van medicijnresistente epilepsie in verschillende
groepen onderverdeeld. Van belang hiervoor zijn het al dan niet behalen van aanvalsvrijheid door een
adequate therapie en de aan- of afwezigheid van neveneffecten door de medicatie. Er bestaat hierbij
nochtans geen categorie van een partieel therapeutisch succes (Kwan et al., 2010).
Analoog aan de definitie van caniene medicijnresistente epilepsie moet de interictale periode na de
behandeling minstens drie keer zo lang zijn als deze vóór de behandeling zodat een patiënt als
aanvalsvrij beschouwd kan worden. Er wordt hierbij echter een minimale interictale periode van 12
maanden geacht (Kwan et al., 2010).

In de humane geneeskunde wordt er al veel gebruik gemaakt van nieuwere AED’s. In de
diergeneeskunde bieden deze tot nu toe echter enkel een beperkte meerwaarde. Enerzijds kunnen
enkele van deze geneesmiddelen, zoals levetiracetam en zonisamide, bij de hond wel als aanvullende
therapie gebruikt worden (Charalambous et al., 2014). Anderzijds zijn veel ervan snel toxisch voor de
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hond, of niet efficiënt doordat plasmaconcentraties niet lang genoeg op een therapeutisch niveau
blijven (Knowles, 1998; Chandler, 2006).
Om meer honden met idiopathische epilepsie te kunnen helpen, is er dus nood aan niet-
medicamenteuze behandelingen die als adjuvans gebruikt kunnen worden, of de medicamenteuze
behandeling zelfs zouden kunnen vervangen. Ook in de humane geneeskunde wordt hieraan steeds
meer belang gehecht. Veel patiënten kunnen immers, ondanks het brede gamma aan AED’s die
bruikbaar zijn bij de mens, met een medicamenteuze behandeling niet genoeg worden geholpen
(Mohanraj en Brodie, 2006).
Het doel van deze literatuurstudie is, een overzicht te geven over de niet-medicamenteuze
behandelingsmethodes die momenteel bestaan in de humane geneeskunde en te evalueren welke
ervan een meerwaarde zouden kunnen bieden in de behandeling van caniene epilepsie.
Daarbij moet uiteraard ook rekening worden gehouden met economische en praktische
overwegingen, zoals de moeilijkheden bij het afnemen van een EEG bij de hond (Ekenstedt et al., 2012).
Hierdoor bieden sommige methodes namelijk al een minder goed alternatief.
Door een afweging van verschillende factoren kan er uiteindelijk een uitspraak over gedaan worden
welke methodes in de toekomst ook in de diergeneeskundige praktijk routinematig toegepast zouden
kunnen worden.



10

3. Literatuurstudie
3.1 Dieetaanpassingen: het ketogene dieet en zijn variaties
3.1.1: Doeltreffendheid en werkingsmechanisme: mens tegenover hond

Het klassieke ketogene dieet werd bij de mens
geïntroduceerd in de jaren 1920 om de effecten van
vasten te imiteren, welke een geweten positief effect
vertoonden op de controle van epileptische aanvallen
(Kelley and Hartman, 2011).
Het dieet bevat een hoog vetgehalte en laag koolhydraat-
en proteïnegehalte, meestal in een ratio van 4:1 of 3:1
(gram vet: gram koolhydraten en eiwit). Hierdoor worden
90 of 86% van de calorieën gegeven als vet (zie figuur 2)
(Kelley and Hartman, 2011).
Over het werkingsmechnanisme van het dieet is er nog
weinig geweten (Bough and Rho, 2007).
Sommige bronnen spreken van een direct anti-convulsief
effect door lichaamseigen adaptaties aan de geïnduceerde ketose (Bough and Rho, 2007).
Een bijkomende hypothese is dat neuronen door een gebrek aan energie uit de glycolyse geen hoge
levels van synaptische activiteit kunnen bereiken (Greene et al., 2003). Ook zou er hierdoor een
hyperpolarisatie van neuronale msembranen kunnen ontstaan (Bough and Rho, 2007).
Ook het verhoogd gehalte van poly-onverzadigde vetzuren (PUFA’s) in de hersenen kan via een
gedaalde productie van vrije radicalen voor een stabilisatie van de synaptische functie zorgen (Diano
et al., 2003; Taha et al., 2005).
Omega-3-vetzuren remmen bovendien inflammatoire cytokines in het bloed en gaan zo neuro-
inflammatie tegen (Pischon et al., 2003).
Het ketogene dieet zorgt ook voor een verhoogde basale vrijstelling van het anti-convulsief
werkende gamma-aminoboterzuur (GABA) in de hersenen (Yudkoff et al., 2005).
Er zijn nog verschillende andere hypothesen over het neuroprotectieve mechanisme van het
ketogene dieet, welke niet verder besproken worden (Freeman et al., 2007).
Voor het MCT dieet zou er een bijkomend aspect van de aanval controlerende werking kunnen
bestaan. Het dieet zorgt ook voor een stijging van het gehalte aan decaanzuur in het bloed, wat voor
een inhibitie van het excitatorische neurotransmittersysteem zorgt (Chang et al., 2016).

Voor de behandeling van humane epilepsie heeft het ketogene dieet een bewezen effect. Neal et al.
(2008) vonden in hun placebo-gecontroleerde studie een gemiddelde aanvalsreductie van meer dan
50% bij 38% van de kinderen, in vergelijking met 6% van de kinderen in de controle groep.
Ook bij volwassenen en jongeren heeft het ketogene dieet een bewezen, echter wel zwakker effect
dan bij kinderen (Sirven et al., 1999; Coppola et al., 2002). Dit vermoedelijk doordat de pediatrische
hersenen efficiënter ketonen kunnen extraheren uit het bloed (Bilger and Nehlig, 1991).
Naast het effect in de behandeling van aanvallen heeft het ketogene dieet ook een positief effect op
concentratie en levenskwaliteit van de patiënten (Hallböök et al., 2007).
Er kan bovendien een synergistisch effect ontstaan met vagus-stimulatie of verschillende AED’s,
bijvoorbeeld zonisamide (Kossoff et al., 2007).
Voor de behandeling van caniene epilepsie blijkt het ketogene dieet momenteel nog minder geschikt
te zijn. Tijdens de studie van Patterson et al. (2005) bereikten honden die een ketogeen dieet kregen

90%

7% 3%

K L A S S I E K  K E TO G E E N
D I E E T  ( 4 : 1 )

H E R K O M S T  C A L O R I E Ë N

Vet

Proteïne

Koolhydraten

Figuur 2: samenstelling van het klassieke
ketogene dieet (naar: Kossoff and Wang,
2013)
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significant hogere ketonenlevels in het bloed in vergelijking met de controle groep maar geen
significant betere aanvalscontrole.
Dit sterk verschil in doeltreffendheid zou te wijten kunnen zijn aan verschillen tussen caniene en
humane epilepsie  en een sterkere invloed van het placebo-effect bij mensen, voornamelijk bij
jongeren en volwassenen (Mady et al., 2003; Martlé et al., 2014).

Ondertussen bestaan er al verschillende variaties van het
klassieke ketogene dieet.

Een ervan is het medium-chain-triglycerides ketogene
dieet (MCT dieet). Middellange keten triglyceriden
(MCT’s) worden direct naar de lever getransporteerd en
hebben geen bijkomende energie nodig om gebruikt of
opgeslagen te worden. Daarom zijn er bij het MCT dieet
10 tot 20% minder calorieën uit een vet bron nodig (zie
figuur 3) (Kelley and Hartman, 2011).
Er bestaan nog weinig studies over de doeltreffendheid van
het MCT dieet in de humane geneeskunde. Uit de studie van
Neal et al. (2009) blijkt dat deze vergelijkbaar is met de doeltreffendheid van het klassieke ketogene
dieet.
Law et al. (2015) beschrijven een positief effect van het MCT dieet op de aanvalscontrole van honden
met idiopathische epilepsie. Honden die het dieet kregen vertoonden een significant lagere
aanvalsfrequentie dan tijdens de placebofase. Drie honden konden zelfs een volledige aanvalsvrijheid
bereiken. Het dieet werd bovendien goed verdragen, er werd geen significant verschil in glucose
serumconcentraties of gewicht aangetoond tussen de twee fasen.
Het MCT dieet heeft vermoedelijk ook een positief effect op het gedrag van honden met epilepsie en
werkt eventueel anxiolytisch. Dit blijkt uit een studie van Packer et al. (2016).

Een ander variant van het ketogene dieet is het
gemodificeerde Atkins dieet (MAD). Deze wordt
gebruikt als een minder restrictief dieet (Kossoff and
Dorward, 2008). Zoals in figuur 4 te zien worden hierbij
minder calorieën uit vet geleverd. Er is nog steeds een
restrictie van koolhydraten, maar er wordt geen limiet
gegeven aan het proteïnegehalte of het totaal aantal
calorieën (Kelley and Hartman, 2011).
Uit humane studies blijkt dat het MAD een significante
aanvalsreductie en bovendien een betere
levenskwaliteit bij mensen met medicijnresistente
epilepsie geeft (Carrette et al., 2008; Sharma et al., 2013). Het
heeft een vergelijkbare doeltreffendheid als het klassieke
ketogene dieet (Kossoff et al., 2013).
Er zijn tot nu toe nog geen studies die de werkzaamheid van het dieet bij de behandeling van caniene
epilepsie aantonen.
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Figuur 3: samenstelling van het MCT dieet
(naar: Kossoff en Wang, 2013)

Figuur 4: samenstelling van het MAD (naar:
Kossoff and Wang, 2013)
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De laatste variant van het ketogene dieet is het low
glycemic index dieet (LGI dieet). Het dieet limiteert de
opname van koolhydraten tot 40-60g per dag en gebruikt
enkel koolhydraatbronnen met een glycemische index
lager dan 50 (Kelley and Hartman, 2011). Dit leidt tot een
betere aanvalscontrole door minder fluctuaties in het
bloedglucose level. In vergelijking met de andere
alternatieven is het dieet dus het minst restrictief (zie
figuur 5).
Enkel één studie toonde een vergelijkbaar effect aan met
het klassieke ketogene dieet in de behandeling van
humane medicijnresistente epilepsie (Muzykewicz et al.,
2009).
Er werden nog geen studies gepubliceerd over het effect bij
de behandeling van caniene epilepsie.

3.1.3: Voor- en nadelen

Het ketogene dieet kan een niet invasieve toevoeging of zelfs alternatief voor de behandeling van
medicijnresistente epilepsie bieden, eventueel ook bij de hond (Kelley and Hartman, 2011). Bij 12,5%
van de patiënten die voor een studie het ketogene dieet kregen konden een of twee AED’s stopgezet
worden (Coppola et al., 2002).
Zoals eerder vermeld kan het ketogene dieet bovendien een synergistisch effect hebben met
sommige AED’s (Kossoff et al., 2007).
Een daling in de aanvalsfrequentie wordt ten laatste één maand na de initiatie van het dieet gezien.
Doordat de effectieve dosis van AED’s vaak pas na een aanpassing bereikt is, is een effect hiervan
vaak later op te merken (Kelley and Hartman, 2011). Vagus-stimulatie geeft zelfs pas een effect na
maanden tot jaren (Siddiqui et al., 2010).
Aangezien het dieet een lagere prijs heeft dan AED’s, kunnen bij een voldoende controle hiermee
kosten bespaard worden (Kelley and Hartman, 2011). Voornamelijk voor hondeneigenaars kan dit
een groot voordeel bieden.
Ook kan het dieet eventueel positieve effecten hebben die de neveneffecten van AED’s tegengaan.
Sommige AED’s zorgen immers voor een gewichtstoename, waartegen het dieet eerder voor een
gewichtsvermindering zorgt (Kelley and Hartman, 2011).
Het dieet heeft bovendien een positief effect op concentratie, sociale omgang en levenskwaliteit van
patiënten (Pulsifer et al., 2001). Ook bij honden toonde het MCT dieet een positief effect op het
gedrag (Packer et al., 2016).
Bovendien wordt het dieet van mens en hond meestal goed verdragen. Weinig voorkomende
neveneffecten zijn goed onder controle te krijgen door het opvolgen van de patiënt (Kelley and
Hartman, 2011; Law et al., 2015).

De voornaamste reden voor mensen om met het dieet te stoppen is na een inefficiënte werking de
sterkte restrictie van het dieet. Deze kan eventueel voor stress zorgen bij de patiënt en zijn omgeving
(Coppola et al., 2002).
Ook voor hondeneigenaars zou het strikt volgen van een dieet stressvol kunnen zijn. Voor
gemotiveerde eigenaars die zich goed aan instructies kunnen houden zou het dieet echter zeker een
alternatief kunnen bieden (Martlé et al., 2014).
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Figuur 5: samenstelling van het LGI dieet
(naar: Kossoff and Wang, 2013)
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De derde meest voorkomende reden voor mensen om met het dieet te stoppen is het optreden van
neveneffecten (Coppola et al., 2002; Mady et al., 2003). Meest voorkomend zijn gastro-intestinale
problemen zoals braken, nausea en constipatie, maar ook hypercholesterolemie en
hypertriglyceridemie (Patel et al., 2010; Azevedo de Lima et al., 2017; Lin et al., 2017).
Lethargie en hypoglycemie komen voornamelijk voor tijdens de inititatie van het dieet (Lin et al.,
2017). De vorming van nierstenen moet best worden tegengegaan door de supplementatie van
kaliumcitraat. Het dieet is bovendien deficiënt in sommige nutriënten. Cardiale afwijkingen, dunner
haar, achterblijvende groei en fracturen zijn daarom voorkomende nevenwerkingen (Vining, 2008).
Een goede monitoring en eventuele supplementatie kunnen deze problemen voorkomen (Kelley and
Hartman, 2011).
Een groot bijkomend probleem bij de behandeling van de hond is de ontwikkeling van pancreatitis.
Hoge vetgehaltes in het dieet overschrijden de bovengrens van de American national research
council en vormen dus een risicofactor (Larsen et al., 2014). Tijdens de studie van Patterson et al.
(2005) werd echter geen significant hogere kans op het ontwikkelen van pancreatitis gezien in
vergelijking met de controle groep. Honden die een bijkomende risicofactor voor pancreatitis
vertonen, ook bijvoorbeeld de door fenobarbital geïnduceerde hypertriglyceridemie, moeten echter
wel best goed opgevolgd worden bij het opstarten van het dieet (Kluger et al., 2008; Larsen et al.,
2014).
Een bijkomend probleem bij de behandeling met het ketogene dieet is de in de praktijk vaak
voorkomende interactie met verschillende AED’s. Twee studies over interacties met de meest
gebruikte AED’s toonden echter geen verschil van plasmaconcentraties voor en tijdens de
behandeling. Veranderingen tijdens de initiatie van het dieet konden echter niet uitgesloten worden
(Dahlin et al., 2006; Coppola et al., 2010).
Ook in de diergeneeskundige praktijk kunnen interacties optreden. De hoge vetgehaltes in het dieet
zouden eventueel de halfwaardetijd van fenobarbital kunnen verlagen (Maguire et al., 2000). Ook
kan een hoog chloride gehalte in het voer de halfwaardetijd van kaliumbromide verlagen (Trepanier
and Babish, 1995). Tijdens het gebruik van het MCT dieet konden er echter geen significante
verschillen in fenobarbital en kaliumbromide serumconcentraties gevonden worden (Law et al.,
2015). Desondanks zouden bij het gebruik als bijkomende therapie de plasmaconcentraties van de
gebruikte AED’s goed gecontroleerd moeten worden.

3.2: Dieetaanpassingen: het hypoallergene dieet en supplementaties
3.2.1: Het hypoallergene dieet

Publicaties spreken over voedselallergenen die convulsies zouden veroorzaken bij kinderen (Pelliccia
et al., 1999). Allergische kinderen hebben een hogere kans om ook epilepsie te ontwikkelen,
voornamelijk bij meerdere of erge allergieën (Silverberg et al., 2014). Er blijkt dus een link te bestaan
tussen epilepsie en allergie, maar geen studies kunnen deze aantonen (Larsen et al., 2014).
Enkel één studie heeft tot nu toe deze link bij de hond onderzocht. Zeven van acht honden met
slecht gecontroleerde epilepsie en gastro-intestinale hypersensitiviteit konden door het gebruik van
een hypoallergeen dieet een betere aanvalscontrole bereiken (Luján et al., 2004).
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3.2.2: Supplementatie van essentiële vetzuren

Zoals eerder beschreven, blijken PUFA’s een positief effect te hebben op de controle van epilepsie.
Humane studies over het effect van een supplementatie met omega-3-vetzuren leveren
tegensprekende resultaten. De meeste studies tonen een significante aanvalsreductie bij een
dagelijkse supplementatie (Degiorgio et al., 2015; Reda et al., 2015).
Resultaten over de behandeling van caniene epilepsie door supplementatie met omega-3-vetzuren
zijn eerder teleurstellend. Matthews et al. (2012) vonden geen significante invloed van een
supplementatie op de aanvalsfrequentie en -ergheid bij honden met idiopathische epilepsie in
vergelijking met de placebofase. De auteurs halen hierbij echter het belang van het placebo-effect
aan (Matthews et al., 2012). Munana et al. (2010) bestudeerden dit bij honden met epilepsie. Bij
toediening van een placebo trad er een daling in aanvalsfrequentie op bij meer dan de helft van de
honden.
Naast een eventueel betere aanvalscontrole kan de supplementatie met omega-3-vetzuren ook
andere voordelige effecten hebben. Een verhoogd gehalte aan omega-3-vetzuren verlaagt
bijvoorbeeld het gehalte van lipiden in het bloed. Dit kan een voordelig effect hebben op een
fenobarbital geïnduceerde hyperlipemie (Larsen et al., 2014).
Verder zijn de supplementen niet te duur en overal beschikbaar. Een behandeling ermee zou dus
over het algemeen gemakkelijker zijn dan een dieetaanpassing (Taha et al., 2010).
Neveneffecten van de supplementatie met PUFA’s komen bij hond en mens eerder zelden voor (Yuen
et al., 2005; Matthews et al., 2012).
Een potentiele bijwerking is een verminderde activiteit van trombocyten. Bij de hond werd er echter
geen veranderde functie ervan waargenomen bij supplementatie (Lenox and Bauer, 2013).
Doordat PUFA’s gemakkelijk peroxidatie ondergaan, kan er bij de opname van een verhoogd gehalte
ervan bovendien oxidatieve schade aan weefsels ontstaan. De gelijktijdige verhoging in opname van
antioxidanten wordt dus aanbevolen (Wander et al., 1997).
Andere mogelijke neveneffecten bij hond en mens zijn diarree, een veranderde functie van het
immuunsysteem, een tragere wondheling en gewichtstoename. Honden die samen met de
supplementatie een zeer vetrijke voeding opnemen vertonen bovendien theoretisch een hoger risico
voor pancreatitis (Lenox and Bauer, 2013).

3.2.3: Supplementatie van taurine

De rol van taurine in de epileptogenese is onzeker. Een daling van de taurineconcentratie in de
hersenen zou eventueel de excitabiliteit van neuronen kunnen verhogen en zo het ontstaan van
aanvallen bevorderen (Oja and Saransaari, 2013). Taurine zou neuronen immers tegen een glutamaat
geïnduceerde membraan-depolarisatie beschermen (Oja et al., 1990).
Humane studies tonen enkel gedeeltelijke effecten op de aanvalscontrole. Gemiddeld bereikte één
derde van de patiënten een aanvalsreductie door de supplementatie. Door het gebrek aan statistisch
hoogwaardige studies kan er echter moeilijk een uitspraak gedaan worden over de efficiëntie van
een supplementatie met taurine (Oja and Saransaari, 2013).
Over het gebruik van taurine in de behandeling van epilepsie bij de hond is er niets geweten. Het is
wel een van de aminozuren met veranderde proporties in het cerebrospinaal vocht bij Beagles met
epilepsie (Gelder et al., 1980). Bij een dagelijkse administratie van taurine met pyridoxine kon er bij
vijf katten trouwens een verbetering in de aanvalscontrole waargenomen worden (Tanizawa et al.,
1986).
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3.2.4: Supplementatie van antioxidanten

Door een sterk oxidatief metabolisme, een groot gehalte aan PUFA’s en een zwakke anti-oxidatieve
bescherming zijn de hersenen bijzonder kwetsbaar voor schade door vrije radicalen (Devi et al.,
2008). Een verhoogde oxidatieve stress predisponeert voor verschillende neurologische
aandoeningen, en zou dus ook een rol kunnen spelen in de ontwikkeling en progressie van epilepsie
(Ercegovac et al., 2010).
Het evenwicht tussen pro-oxidatieve en anti-oxidatieve mechanismen wordt door een epileptische
aanval op zich beïnvloed maar ook door het gebruik van verschillende AED’s (Devi et al., 2008).
Het meest bestudeerde endogene antioxidant voor de behandeling van epilepsie is melatonine. Dit
heeft een bewezen anti-convulsief effect en is verlaagd bij patiënten met epilepsie (Shin et al., 2011).
Humane studies toonden een groot potentieel van antioxidanten als aanvullende therapie, aangezien
AED’s bijkomend de oxidatieve schade in de hersenen kunnen verergeren (Devi et al., 2008).
Er is echter geen indicatie ervoor, dat de behandeling met antioxidanten ook als monotherapie
geschikt zou zijn.
De supplementatie van antioxidanten is bovendien niet zonder risico. Mogelijke neveneffecten
kunnen bij een langdurig hoge dosis optreden. Vitamine E kan bij mensen bijvoorbeeld hypertensie
en thromboflebitis veroorzaken (Roberts, 1981; Miller et al., 2005). Bij een hoge dosis kan het zelfs
pro-oxidatief werken. De dosis moet dus goed opgevolgd worden en best worden ook co-
antioxidanten gegeven (Bowry et al., 1995).

3.3: Neurostimulatie

Bij de behandeling met neurostimulatie worden elektrische impulsen in zenuwweefsel of het
omgevende weefsel gestuurd. Effecten van deze stimulatie kunnen afhankelijk van parameters en
locatie van de stimulatie excitatorisch of inhibitorisch zijn. Er kan synchronisatie of desynchronisatie
optreden van neuronale netwerken die betrokken zijn in het ontstaan van een aanval (Park et al.,
2005). Het doel van de behandeling is een symptomatisch of zelfs curatief effect (Boon et al., 2009).
Methodes van extracraniale stimulatie zijn N. vagus stimulatie, N. trigeminus stimulatie en
transcraniële magnetische stimulatie. Bij de intracraniale neurostimulatie, of diepe hersenstimulatie,
worden electroden in cerebrale structuren geplaatst (Boon et al., 2009).

3.3.1: Doeltreffendheid en werkingsmechanisme: mens tegenover hond
3.3.1.1: N. vagus stimulatie

Samen met het ketogene dieet is N. vagus stimulatie (VNS) de meest succesvolle niet
medicamenteuze behandelingsmethode bij de mens (Muñana, 2013). Bij deze vorm van stimulatie
wordt een elektrode geplaatst rond de linker N. vagus. Deze wordt verbonden met een stimulator die
onder het linker sleutelbeen wordt geïmplanteerd, waardoor de zenuw repetitief gestimuleerd kan
worden. Na de implantatie kunnen parameters dan extern aangepast worden aan de patiënt
(Carrette et al., 2010). Aangezien de linker N. vagus minder cardiale input geeft dan de rechter,
wordt deze voor de stimulatie verkozen (Rutecki, 1990).

Het werkingsmechanisme van VNS is nog niet volledig opgehelderd. Bij het mechanisme spelen de
locus ceruleus en nucleus tractus solitarii een belangrijke rol (Krahl et al., 1998; Magdaleno-Madrigal
et al., 2002).
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VNS zorgt voor een langdurige verhoging van de noradrenaline vrijstelling in de amygdala (Groves
and Brown, 2005). Ook een verhoogde vrijstelling van GABA en een verminderde vrijstelling van
aspartaat in de hersenen zouden de anticonvulsieve werking van VNS kunnen verklaren (Ben-
Menachem et al., 1995). Studies toonden bovendien een verhoging van de serotonine en dopamine
vrijstelling in de hersenen (Hammond et al., 1992).
VNS geeft in verschillende diermodellen en bij de mens veranderingen van het EEG. Epileptische
ontladingen worden onderbroken en geclusterd, zodat na een aanval langere ontladingsvrije
intervallen ontstaan. Door alternerende synchronisatie en desynchronisatie van neuronale
netwerken zou VNS dus voor een betere aanvalscontrole kunnen zorgen (Koo, 2001).

Verschillende humane studies bewijzen de werkzaamheid van VNS. Na een eenjarige behandeling
werd er een gemiddelde aanvalsreductie van 26 tot 46,6% gevonden (Uthman et al., 1993; George et
al., 1995). Na twaalf jaar was dit zelfs 52% (Uthman et al., 2004). Alle lange-termijn studies tonen een
stijgend effect met een langere duur van de behandeling. Een plateau wordt vaak na 18-24 maanden
bereikt (De Herdt et al., 2007).

Het is nog niet geweten of VNS ook voor de behandeling van caniene epilepsie zo veelbelovend is.
Ook voor de implantatie van de stimulator bij de hond wordt de linker cervicale regio gekozen (zie
figuur 6). Twee incisies worden gemaakt, een dorsale voor de implantatie van de generator en een
ventrale voor de plaatsing van elektrodes rond de linker truncus vagosympathicus (zie figuur 7)
(Martlé et al., 2016).

Een studie met de hond als model toonde dat geïnduceerde aanvallen door repetitieve stimulatie
van het cervicale deel van de N. vagus gestopt konden worden (Zabara, 1992). Als behandeling werd
VNS bij de hond het eerst indirect gebruikt. Via oculaire compressie werd de vagale tonus verhoogd.
Er was een korte termijn effect waar te nemen bij twee van de zeven honden. Geen nieuwe
aanvallen werden gerapporteerd, maar deze kwamen terug na het stoppen van de behandeling
(Speciale and Stahlbrodt, 1999).
Munana et al. (2002) publiceerden een placebo-gecontroleerde studie met tien honden met
medicijnresistente epilepsie. Bij vier honden werd er een daling in de aanvalsfrequentie gevonden
tijdens de behandelingsfase, in vergelijking met de controlefase. Bij twee honden werd er echter
geen verschil gezien en drie honden vertoonden zelfs een hogere aanvalsfrequentie. Er was dus geen
significant verschil te zien van de gemiddelde aanvalsfrequentie tussen behandelings- en

Figuur 6: Schematische weergave van de implantatie van
generator en elektrodes (Uit: Martlé et al., 2016)

Figuur 7: plaatsing van elektrodes rond de linker
vagosympathische streng (Uit: Martlé et al. 2016)
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controlefase. Bij een vergelijking met enkel de laatste vier weken van de behandeling was er wel een
significante hogere reductie van 34,4% gezien.
Het is dus tot nu toe moeilijk om een uitspraak te maken over de doeltreffendheid van VNS in de
behandeling van caniene epilepsie. De betere aanvalscontrole in de laatste vier weken zou eventueel
verklaard kunnen worden met een stijging van het effect met de duur van de behandeling, zoals in
humane studies waargenomen. Ook kunnen er sterke individuele verschillen tussen de honden
bestaan, aangezien deze ook bij de mens beschreven worden (Uthman et al., 1993; Munana et al.,
2002).

3.3.1.2: Transcutane N. vagus stimulatie

Transcutane stimulatie van de N. vagus (tVNS) is een nieuwe behandelingsmethode die de nadelen
van VNS probeert te omzeilen (Ellrich, 2011). De implantatie van elektrodes rond de N. vagus is
uiteindelijk invasief en een positieve reactie op de therapie is niet te voorspellen. Door minder
irritatie van efferente vagale vezels zou er bij tVNS theoretisch een lager risico op neveneffecten
bestaan, aangezien deze voornamelijk gemedieerd worden door de efferente vezels.
De perifere takjes van de ramus auricularis van de N. vagus (ABVN) lopen naar de huid achter de
oorschelp en de huid van de externe gehooropening (Yang et al., 2011). Impulsen van een generator,
aangebracht aan het linker oor, zouden dus doorgegeven kunnen worden naar de nucleus tractus
solitarii en via vagale banen verder kunnen worden gegeven naar andere structuren van het centrale
zenuwstelsel (Cakmak, 2006).
Theoretisch zou tVNS nooit hetzelfde anti-epileptische effect
kunnen bereiken als klassieke VNS omdat deze meer vezels kan
activeren. De nieuwe methode kan echter bruikbaar zijn bij
patiënten die een chirurgische implantatie niet willen of er niet
voor geschikt zijn. Ook economische redenen kunnen voor de
behandeling met tVNS spreken aangezien de kosten hiervoor
duidelijk lager zitten. tVNS zou als screening kunnen worden
gebruikt, zodat uitspraken over de prognose door een
behandeling met VNS al voor de implantatie kunnen worden
gemaakt (Yang et al., 2011).
Een placebo-gecontroleerde humane studie toonde na een
behandeling van 20 weken een gemiddelde reductie van de
aanvalsfrequentie van 34%. Het verschil met de placebogroep
was echter niet significant (Bauer et al., 2016).
Over de toepassing van tVNS in de behandeling van caniene epilepsie bestaat er nog geen informatie.
De methode werd echter al succesvol experimenteel gebruikt bij Beagles om de remodulering van
het linker ventrikel na een myocardinfarct te stimuleren (zie figuur 8) (Wang et al., 2014).

3.3.1.3: N. trigeminus stimulatie

Een bijkomende niet invasieve methode om de nadelen van VNS te omzeilen biedt de stimulatie van
de N. infraorbitalis en N. supraorbitalis van de N. trigeminus (TNS) (zie figuur 9). Deze heeft immers
geen viscerale vezels, waardoor een stimulatie dus eventueel minder ongewenste effecten
veroorzaakt (Fanselow et al., 2000). Aangezien de locus ceruleus en de nucleus tractus solitarii
projecteren naar de nucleus van de N. trigeminus en deze ook betrokken zijn bij het mechanisme van
VNS, zou TNS via een gelijkaardig mechanisme kunnen werken (DeGiorgio et al., 2003).

Figuur 8: Potentiële toepassing van tVNS
bij de hond (Uit: Wang et al., 2014)
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DeGiorgio et al. (2013) vonden geen significant verschil van de aanvalsreductie tussen humane
patiënten in de behandelingsgroep en controlegroep. 30.2% van de behandelde patiënten bereikte
een reductie van minstens 50%. Één jaar na het beëindigen van deze studie bereikten 36.5% van de
behandelde patiënten een reductie van minsten 50% (Soss et al., 2015).
Over de doeltreffendheid van TNS in de behandeling van caniene epilepsie is er nog niets geweten.

3.3.1.4: Diepe hersenstimulatie

De diepe hersenstimulatie (DBS) is een intracorticale, invasieve manier van neurostimulatie. Door
intracraniële elektroden wordt een elektrische stroom direct in de hersenen gestuurd. De elektroden
worden verbonden met een subcutane stimulator. Instellingen kunnen via deze aangepast worden
(Theodore and Fisher, 2004).
Het anti-convulsief mechanisme van DBS is nog niet helemaal duidelijk. Een blokkade van de
neuronale output rond de stimulerende elektrode, GABA gemedieerde synaptische inhibitie, depletie
van neurotransmitters ter hoogte van stimulerende neuronen of modulatie van pathologische
neuronale activiteit kunnen aan de basis hiervan liggen (Dostrovsky et al., 2000; Montgomery and
Baker, 2000; Beurrier et al., 2001; Urbano et al., 2002)
Bij de indirecte simulatie worden hersenstructuren gestimuleerd die een modulerende of
verspreidende functie hebben (Mitchell et al., 2012). Hierbij wordt het vaakst gebruik gemaakt van
de nuclei anteriores thalami (ATN), nucleus subthalamicus, nucleus centromedianus, nucleus
caudatus en het cerebellum.
Bij de directe stimulatie wordt de epileptogene focus gestimuleerd. Deze methode is dus enkel
geschikt voor focale epilepsie (Carrette et al., 2010).
Een speciale vorm is de responsieve neurostimulatie (RNS). Bij deze vorm wordt er een combinatie
gebruikt van recorder en stimulator. Deze neemt klinisch relevante epileptiforme ontladingen waar
en geeft als respons erop een elektrische stimulus af (Mitchell et al., 2012).

Humane studies over het effect van DBS tonen positieve resultaten, afhankelijk van de locatie van
stimulatie.
Stimulatie van de ATN bij patiënten met medicijnresistente epilepsie zorgde voor een gemiddelde
aanvalsreductie van 56% na twee jaar. Ongeveer 13% van de patiënten was zelfs aanvalsvrij (Fisher
et al., 2010).

Figuur 9: Supra- en infraorbitale plaatsing van de elektrodes (Uit: DeGiorgio et al., 2003)
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Stimulatie van de centromediane nucleus gaf een gemiddelde reductie van de aanvalsfrequentie van
30% in vergelijking met 8% reductie in de placebogroep. Dit verschil was niet significant (Fisher et al.,
1992).
Twee ongecontroleerde studies over de stimulatie van de nucleus subthalamicus toonden een
aanvalsreductie van maximaal 80% bij vier patiënten, twee patiënten reageerden niet (Benabid et al.,
2002; Chabardès et al., 2002).
Bij de stimulatie van de nucleus caudatus kon een daling van epileptogene ontladingen en de
spreiding ervan bereikt worden (Chkhenkeli and Chkhenkeli, 1997).
Een retrospectieve studie over cerebellaire stimulatie toonde een aanvalsvrijheid voor 67% en
aanvalsreductie voor 33% van de patiënten die gemiddeld 14 jaar behandeld werden (Davis and
Emmonds, 1992).
Stimulatie van de epileptogene focus zorgde bij 10% van de patiënten voor aanvalsvrijheid, 60%
vertoonde een reductie van minstens 50% en 20% vertoonden een reductie van 30-49% (Boon et al.,
2007).
Door RNS kon bij volwassenen met medicijnresistente partiële epilepsie een aanvalsreductie van
gemiddeld 37,9% bereikt worden, in vergelijking met 17,69% in de controle groep (Morrell, 2011).

Studies over het gebruik van DBS voor de behandeling van caniene epilepsie werden tot nu toe nog
niet gepubliceerd.

3.3.1.6: Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie

Ook deze vorm van neurostimulatie biedt een eenvoudig, non-invasief alternatief voor de
behandeling van epilepsie. Repetitieve
transcraniёle magnetische stimulatie (rTMS)
werd in verband met epilepsie voor het eerst
gebruikt om corticale excitabiliteit en effecten
van AED’s op excitatorische en inhibitorische
mechanismen te onderzoeken (Theodore,
2003).
Bij de methode wordt een spoel over het
hoofd van de patiënt gehouden, die een
magnetisch veld overdraagt. Het veld
doordringt de schedel en induceert een
secundaire elektrische stroom in de corticale
neuronen (zie figuur 10). Door de hierdoor
veroorzaakte modulatie ontstaan er
uiteindelijk effecten op de hersenactiviteit.
(Carrette et al., 2016).

Over het mechanisme waarmee rTMS de
hersenactiviteit beïnvloedt is er nog weinig
geweten (Tassinari et al., 2003). Het
mechanisme herinnert aan long-term-depression (LTD) en long-term-potentiation (LTP) van
synapsen, gezien bij de elektrische stimulatie in diermodellen. Deze ontstaan bij een stimulatie met
een lage of hoge frequentie respectievelijk. Lage frequentie stimulatie reduceert de corticale
excitabiliteit. Hogere frequenties versterken de corticale excitabiliteit, voornamelijk in combinatie
met een hoge stimulatie-intensiteit, en kunnen zelfs bij gezonde mensen aanvallen induceren (Chen

Figuur 10: Schematische weergave van rTMS bij de mens (Uit:
Caerette et al., 2016)
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et al., 1997; Kimiskidis, 2010). Ook andere mechanismen, zoals bijvoorbeeld een versterkte GABA
geïnduceerde inhibitie van de corticale activiteit, kunnen bij het werkingsmechanisme betrokken zijn
(Pascual-Leone et al., 1994).
Humane studies tonen uiteenlopende resultaten. Van zes recente, placebo-gecontroleerde studies
toonden enkel drie een significante reductie van de aanvalsfrequentie. Deze ligt rond de 40% (Tergau
et al., 2003; Fregni et al., 2006). Sun et al. (2012) beschrijven zelfs een reductie van 79,8% bij een
hoge intensiteit stimulatie. Hierbij werd echter gebruik gemaakt van een directe stimulatie van de
epileptogene focus (targeted rTMS).
rTMS wordt bij de hond al gebruikt voor de studie van descenderende motorbanen (Nollet et al.,
2003). Twee kleinschalige studies over het gebruik ervan bij honden met epilepsie suggereren anti-
epileptische effecten op korte termijn (Poma et al., 2005; Poma et al., 2006). Bij twee van drie
honden werd een verlenging van het langste interictale interval vóór en na en vijfdaagse behandeling
gezien. Bij de derde hond bleef het interval hetzelfde na de behandeling. Er bestaat dus zeker een
indicatie voor een positief effect van rTMS bij de behandeling van caniene epilepsie (Poma et al.,
2006).

3.3.2: Voor- en nadelen

Een groot voordeel van neurostimulatie, voornamelijk tegenover een chirurgische behandeling, is dat
de behandeling reversibel is en aanpasbaar aan de patiënt (Theodore and Fisher, 2004).
De behandeling kan onafhankelijk van de locatie van de epileptogene focus gebeuren en is dus ook
voor patiënten geschikt, waarin deze niet gelokaliseerd kan worden (Martlé et al., 2014). Dit biedt
voornamelijk bij de hond een groot voordeel, aangezien EEG niet routinematig gebruikt kan worden
in de diergeneeskundige praktijk (zie later).
Bijwerkingen van VNS overlappen niet met deze van AED’s en op lange termijn kan eventueel een
daling van de nodige AED dosis bereikt worden (Theodore and Fisher, 2004; Sheth et al., 2005).
Ook bij een behandeling met VNS bij de hond worden weinig ernstige nevenwerkingen gezien. Deze
overlappen niet met deze van AED’s. De stimulatie beïnvloedt niet de serumconcentraties van vaak
gebruikte AED’s bij honden (Munana et al., 2002).
Een bijkomend positief effect is dat er bij mens en hond een verbetering van de levenskwaliteit
bereikt kan worden, onafhankelijk van een daling van de aanvalsfrequentie (Ergene et al., 2001;
Munana et al., 2002)
Doordat de stimulator continu signalen afgeeft zonder besturing, kan VNS bovendien een
gemakkelijk alternatief voor eigenaars bieden en het therapeutisch succes daarmee minder
afhankelijk maken van de naleving van de eigenaar (Munana et al., 2002).
tVNS en TNS zouden goedkope, gemakkelijke en veilige alternatieven kunnen bieden en eventueel
als screening methode gebruikt kunnen worden (DeGiorgio et al., 2003; Yang et al., 2011). Ook in de
behandeling van caniene epilepsie zouden de twee methodes eventueel een praktischer alternatief
kunnen bieden.
rTMS biedt ook het voordeel van een veilige, eenvoudige en niet invasieve manier van
neurostimulatie maar is minder duur dan de andere alternatieven (Kimiskidis, 2010). Hierdoor zou de
methode eventueel beter geschikt zijn voor de diergeneeskundige praktijk.
Tegenover de andere alternatieven biedt responsieve neurostimulatie bovendien een combinatie van
voorspelling van epileptische activiteit en stimulatie (Mitchell et al., 2012).

Een groot nadeel van neurostimulatie is dat er uiteenlopende resultaten mogelijk zijn, afhankelijk van
verschillende parameters zoals intensiteit en frequentie. Aangezien deze echter nog niet
gestandaardiseerd zijn, moet er gesteund worden op subjectieve ervaring (Liu et al., 2013).
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Zowel bij de mens als bij de hond is het bovendien moeilijk om te voorspellen of een patiënt zal
reageren op de behandeling of niet (Muñana, 2013).
In tegenstelling tot chirurgie heeft de behandeling enkel een palliatief maar niet oplossend karakter.
Zelden kan een aanvalsvrijheid bereikt worden. Verder is de behandeling, ten minste op korte
termijn, duurder en complexer dan deze met AED’s (Theodore and Fisher, 2004).
De grote kostprijs van de verschillende systemen maakt neurostimulatie een minder geschikte
behandeling voor caniene epilepsie. Ze zijn bovendien niet breed genoeg beschikbaar en weinig
dierenartsen hebben de expertise voor het stereotactisch plaatsen van elektrodes. Dewey et al.
(2008) introduceerden daarom de mogelijkheid tot een niet stereotactische, CT geleide plaatsing. Dit
zou mogelijk zijn doordat de hond een zeer prominente thalamus heeft. Systemen zouden trouwens
nog aangepast kunnen worden zodat deze minder duur zijn (Dewey et al., 2008).
Neveneffecten van VNS zijn zeldzaam, over het algemeen wordt de behandeling goed verdragen. In
15-20% van de patiënten treedt hoesten, heesheid, dyspnee, pijn, paraesthesie of hoofdpijn op. 50-
60% van de patiënten vertoont stemveranderingen, die echter reageren op een verandering van de
parameters (Theodore and Fisher, 2004). Een infectie ter hoogte van de implantatie plaats komt in 3-
6% van de patiënten voor. Zelden kan een linker stembandparalyse voorkomen of een faciale zwakte.
Bradycardie en asystolie kunnen in een zeer klein percentage van de gevallen tijdens de intra-
operatieve testperiode voorkomen. Na de operatie wordt er normaliter geen asystolie meer gezien
(Ben-Menachem, 2001).
Ook bij de hond zijn neveneffecten zeldzaam. Tijdens en studie van Martlé et al. (2016) werden geen
intra-operatieve abnormaliteiten gevonden. Postoperatieve complicaties van de implantatie was bij
zeven van de tien honden seromavorming ter hoogte van de implantatieplaats. Ook werd er bij één
hond een traumatische beschadiging gezien aan de elektrode. Bij drie andere honden werden na drie
jaar gedraaide elektrodes waargenomen. Één hond vertoonde bovendien een voorbijgaande
dysfonie de eerste dag na de operatie, één vertoonde een irreversibel Horner syndroom 22 dagen na
de operatie. Tijdens een exploratieve chirurgie werden problemen met de elektrode en het
bevestigingssysteem gevonden, die voor een compressie van de vagosympathische streng zorgden.
Na het verwijderen van het toestel werd er een verbetering gezien met een blijvende milde anisocrie
na vierenhalf jaar.
Munana et al. (2002) vonden geen neveneffecten tijdens de behandelingsfase zelf. Intra-operatieve
complicaties tijdens het testen van de pacemaker waren bradycardie en voorbijgaande apnee.
Postoperatieve complicaties waren seromavorming, migratie van de generator in één geval en
voorbijgaande symptomen van het Horner syndroom bij twee honden.
Neveneffecten bij de behandeling met tVNS zijn zeldzaam en mild. Voornamelijk hoofdpijn,
erytheem, duizeligheid, vermoeidheid en nausea komen voor maar geen ernstige nevenwerkingen of
veranderingen in vitale functies waren te zien (Bauer et al., 2016).
Ook bij TNS kunnen huidirritatie, slaperigheid, slaapstoringen, hoofdpijn en tandpijn optreden (Pop
et al., 2011). Manipulatie van de N. trigeminus tijdens de chirurgie kan bradycardie en hypotensie
veroorzaken als een gevolg van de trigeminocardiale reflex (Schaller, 2004). Tijdens de
behandelingsfase zelf werden echter geen verschillen in de diastolische en systolische bloeddruk en
de hartfrequentie op lange termijn geregistreerd (Pop et al., 2011).
Meest voorkomende neveneffecten bij DBS zijn infectie in 6,1%, migratie of foutieve plaatsing van de
elektrodes in 5,1%, breken van de elektroden in 5%, erosies van de huid in 1,3% van de gevallen en
paresthesie (Hamani and Lozano, 2006). Andere, ernstigere neveneffecten zijn een vermindering van
cognitieve  functies, intracraniale hemorragieën en secundair hieraan verergering van de aanvallen
(Lockman and Fisher, 2009). Fisher et al. (2010) beschrijven bovendien dat patiënten zelden een
depressie kunnen ontwikkelen.
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3.4: Chirurgie

Een curatieve chirurgische behandeling is voornamelijk geschikt voor patiënten met focale epilepsie,
maar er bestaan ook palliatieve technieken voor multifocale of secundair gegeneraliseerde aanvallen
(Perucca, 2001). Vóór een operatie moet er goed overwogen worden of de patiënt geschikt is voor
de behandeling. De lokalisatie van de epileptogene focus is hierbij cruciaal.
De optimale patiënt voor een chirurgische behandeling heeft één enkele epileptogene focus in een
non-eloquente corticale regio (Mitchell et al., 2012).

3.4.1: De verschillende chirurgische technieken en hun doeltreffendheid

Een chirurgische behandeling bestaat of uit de curatieve resectie van een deel van de cortex die
verantwoordelijk is voor het ontstaan van de aanvallen, of uit een palliatieve disconnectie van
bepaalde banen die verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van de aanvallen (Butler, 2005).
Temporale lobectomie is de meest gebruikte resectieve techniek en levert de beste resultaten op
(Mitchell et al., 2012).
Extra-temporale resectie technieken vertonen vaak een lagere doeltreffendheid door minder
duidelijke randen van de focus (Mitchell et al., 2012).
Een radicale therapie is hemisferectomie. Hierbij wordt de cortex van één hemisfeer volledig
verwijderd. Deze methode wordt enkel gebruikt bij zeer ernstige, resistente aanvallen die door één
zieke hemisfeer worden veroorzaakt (Mitchell et al., 2012). Aangezien deze radicale resectie erge
complicaties kan veroorzaken, wordt er ondertussen voornamelijk gebruik gemaakt van een
functionele hemisferectomie of hemisferotomie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de disconnectie
van één hemisfeer (Carrette et al., 2010).
Disconnectieve chirurgische technieken zoals corpus callosotomie of multipele subpiale transsecties
worden over het algemeen minder gebruikt (Butler, 2005). Tijdens een corpus callosotomie wordt de
corpus callosum volledig of partieel doorgesneden waardoor een spreiding tussen de hemisferen, en
dus een generalisatie van de aanval, belet wordt (Butler, 2005). Vaak wordt er geen aanvalsvrijheid
bereikt maar wel een betere levenskwaliteit door een betere aanvalscontrole (Carrette et al., 2010).
Multipele subpiale transsecties zijn kleine verticale incisies in de cortex om een spreiding van de
aanval te voorkomen. Deze techniek wordt gebruikt als er een overlap bestaat tussen de
epileptogene focus en eloquente cortex, vaak in combinatie met resectieve chirurgische technieken
(Carrette et al., 2010).
Humane studies bewijzen de doeltreffendheid van een chirurgische behandeling bij
medicijnresistente epilepsie. Verschillende studies over temporale lobectomie tonen dat er
gemiddeld 65% van de patiënten aanvalsvrij werden en gemiddeld 21% een verbetering van de
aanvalscontrole bereikten (Engel et al., 2003). Na een frontale lobectomie bereikten gemiddeld 27%
een aanvalsvrijheid, na een occipitale lobectomie 46% en na een pariëtale lobectomie 46%. Na een
corpus callosotomie zijn rond 35% van de patiënten vrij van erge aanvallen, na multipele piale
transsecties ongeveer 16% vrij van alle (Téllez-Zenteno et al., 2005). De percentages kunnen hierbij
verhoogd worden door een combinatie met resectieve chirurgische technieken en liggen dan rond de
31% (Devinsky et al., 2003).
De aanvalscontrole na een chirurgische behandeling kan echter mogelijks niet definitief zijn. 4% van
de aanvalsvrije patiënten ontwikkelt binnen de vijf en tien jaar na de operatie recidieven (Spencer
and Huh, 2008).
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Een chirurgische behandeling van epilepsie bij de hond is nog weinig onderzocht. Dit waarschijnlijk
door gebrek aan een gedetailleerd classificatiesysteem
voor epilepsie maar ook een moeilijke lokalisatie van de
herkomst van de aanval. Redenen hiervoor zijn het
ontbreken van hoogwaardige technieken voor de
structurele en functionele beeldvorming van de hersenen
en dat informatie hoofdzakelijk afkomstig is van de
eigenaar (Martlé et al., 2014).
Een belangrijk probleem is bovendien dat EEG uit
praktische redenen niet routinematig gebruikt wordt in de
diergeneeskundige praktijk (Martlé et al., 2014). Opdat EEG
opnames accuraat zijn moet de patiënt stil liggen voor
twee tot drie uur en idealiter een deel ervan slapen.
Daarom zouden honden voor het onderzoek best
gesedeerd moeten worden (Ekenstedt et al., 2012). Veel
anesthetica en sedativa lokken echter artefacten uit of
werken anti-epileptisch en beïnvloeden dus het resultaat
(Chandler, 2006).
Davis et al. (2011) onderzochten een potentiele oplossing
voor dit probleem: een implanteerbaar, draadloos EEG
toestel (zie figuur 11). Resultaten toonden dat de invasieve
meting goed getolereerd werd op basis van een klinische
en neurologische evaluatie en dat de kwaliteit van de
opgenomen data bewaard bleef doorheen de tijd.

3.4.2: Voor- en nadelen

Het grootste voordeel van een chirurgische behandeling is dat deze, in het geval van een resectie, de
enige definitieve oplossing is. Veel patiënten zijn na de behandeling aanvalsvrij, rond 25-28% heeft
vervolgens geen AED’s meer nodig en is dus vrij van eventuele bijwerkingen (Schmidt et al., 2004; de
Tisi et al., 2011). In vergelijking met patiënten die verder met AED’s behandeld worden wordt er na
een chirurgische behandeling een significant betere levenskwaliteit en lagere mortaliteit bereikt
(Wiebe et al., 2001). Ook als tijdens de operatie gevreesde complicaties kunnen optreden: als
patiënten ervoor geschikt zijn liggen de risico’s lager dan deze van een medische behandeling
(Sperling et al., 1999). Een chirurgische behandeling voor epilepsie blijft dus ondergewaardeerd
(Perucca, 2001).

Een nadeel is dat enkel een deel van patiënten met epilepsie geschikt is voor een resectie. Dit is
enkel het geval als de epileptogene focus duidelijk geïdentificeerd kan worden en ook te resecteren
is zonder een te hoge morbiditeit (Carrette et al., 2010).
Eventueel optredende complicaties van de operatie kunnen ernstig zijn en zijn daarom gevreesd. Ze
zijn echter zelden als patiënten geschikt zijn. Bij temporaalkwab-epilepsie werd er een morbiditeit
van 8% gevonden (McClelland et al., 2011). De operatieve mortaliteit ligt bij rond 0,1 tot 0,5%
(Health Quality Ontario, 2012).
Meest voorkomende complicaties zijn temporaire neurologische en neuropsychologische
complicaties in rond 10% van de gevallen en lekkage van cerebrospinaal vocht in rond 8,5%. Minder
voorkomend zijn aseptische meningitis in 3,6%, noncerebrale bacteriële infecties in 3% en

Figuur 11: implanteerbaar, draadloos EEG bij de
hond (uit: Davis et al, 2011)
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hemorragieën in 2,5% van de gevallen. Zelden komen diepe veneuze trombose en pneumonie voor
(Tellez-Zenteno et al., 2007; Hader et al., 2013).
Ook de verslechtering van cognitieve functies is een vaak voorkomende en veel gevreesde
chirurgische nevenwerking. Deze ligt echter op lange termijn niet hoger dan bij een verdergezette
medische behandeling en is dus waarschijnlijk vergelijkbaar met het cognitief verlies bij
persisterende aanvallen (Helmstaedter et al., 2003).
Over complicaties van een chirurgische behandeling bij de hond is weinig geweten. Bagley et al.
(1995) deden een corpus callosotomie bij zes Beagles om de chirurgische morbiditeit te bepalen.
Direct na de operatie traden voorbijgaande symptomen op die pasten bij een focale afwijking in de
linker voorhersenen, waarschijnlijk door retractie van de cortex om de corpus callosum bloot te
leggen. Één hond vertoonde persisterende maar verbeterende symptomen van een afwijking in de
linker voorhersenen door een hematoma in de linker laterale ventrikel met necrose, gliose en
vacuolisatie van de hemisfeer.

3.5: Minimaal invasieve alternatieven voor open chirurgie

Minimaal invasieve methodes bieden tegenover een klassieke chirurgische technieken het voordeel
dat de epileptogene structuren behandeld kunnen worden, zonder een destructie van omliggende
corticale gebieden. Hierdoor worden de cognitieve functies minder beïnvloed dan bij een open
ingreep (Chang et al., 2015).

3.5.1: Voorbeelden van minimaal invasieve technieken

Magnetische resonantie (MRI) geleide laser geïnduceerde thermale therapie (LITT) wordt
voornamelijk palliatief gebruikt in de behandeling van neoplasieën. Het afwijkende weefsel wordt
vernietigd door hitte, gegenereerd door absorptie van licht. Tijdens de procedure wordt MRI gebruikt
voor de visualisatie van de opwarming. Doordat er voor de overdracht van de laser energie een
applicator met een kleine diameter gebruikt wordt, heeft deze methode een minimaal invasief
karakter (zie figuur 12) (Tovar-Spinoza et al., 2013).
Willie et al. (2014) bereikten bij 54% van de
behandelde patiënten een vrijheid van sterk
belemmerende aanvallen.
Bij honden werd de techniek tot nu toe enkel
experimenteel gebruikt. Een selectieve
verwijdering van tumorweefsel zonder een
beschadiging van normaal weefsel was
hierbij mogelijk (Schwartz et al., 2009).

Bij stereotactische radiochirurgie wordt er
radioactieve straling naar een focale regio in
de hersenen gestuurd, die ervoor door
gebruik van MRI geïdentificeerd werd. Deze
straling heeft radiobiologische effecten op
een gebied zonder grote gebieden van het normale hersenweefsel te beïnvloeden (Carrette et al.,
2010). Over het mechanisme van het effect bestaan er verschillende hypothesen. Zo zou dit
gemedieerd zijn door de ablatie van epileptogeen weefsel door ischemische necrose of
neuromodulerende effecten van de straling op het weefsel (Quigg et al., 2012).

Figuur 12: Inbrengen van de laser via een stereotactische frame
langs de occipitale regio (Uit: Willie et al.,2014)
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De doeltreffendheid van radiochirurgie in de behandeling van temporaalkwab-epilepsie is
vergelijkbaar met deze van open chirurgie. Gemiddeld 65% van de patiënten wordt aanvalsvrij na
twee jaar (Regis et al., 2004). Effecten zijn echter mogelijks niet direct na de behandeling aanwezig
en bereiken vaak pas na twee jaar het maximum (Chang et al., 2015).
Radiochirurgie werd tot nu toe bij honden nog weinig gebruikt. Mariani et al. (2015) behandelden 51
honden met intracraniale massa’s. Hierbij ging het echter niet om een verbetering van de
aanvalscontrole maar meer om debulking en verlenging van de overlevingstijd.

3.5.2: Voor- en nadelen

Het grootste voordeel is het minimaal invasieve karakter van de behandelingsvormen bij een
ongeveer vergelijkbare of enkel iets lagere doeltreffendheid dan bij een chirurgische behandeling.
Neveneffecten zijn zeldzaam en minimaal en bevatten voornamelijk depressie, hoofdpijn, nausea en
in weinig gevallen temporaire gezichtsstoornissen bij een radiochirurgie van de temporaalkwab
(Regis et al., 2004).
Cognitieve achteruitgang en andere complicaties van een chirurgische behandeling worden door veel
patiënten gevreesd. Door de locatie van hun focus zijn sommige patiënten dan ook niet geschikt voor
een chirurgische behandeling. Hier zou LITT of radiochirurgie eventueel wel een oplossing bieden.
Deze twee methodes lijken een goede doeltreffendheid te hebben en kunnen niet enkel voor de
behandeling van neoplasieën maar ook voor andere epileptogene foci, en eventueel voor
disconnectieve technieken, gebruikt worden (Tovar-Spinoza et al., 2013).
Anderzijds zijn de technieken echter nog niet goed bestudeerd en is er weinig geweten over
veiligheid en doeltreffendheid op lange termijn. De technieken kunnen ook enkel gebruikt worden
voor een goed te lokaliseren focus en zijn voornamelijk bij duidelijke structurele letsels bestudeerd.
Over effecten in de behandeling van niet-lesionale epilepsie zou er nog meer onderzoek moeten
gebeuren.

3.6: Focale koeling van de epileptogene focus
3.6.1: Techniek en doeltreffendheid

Bij een focale koeling voor de behandeling van
epilepsie wordt de epileptogene focus afgekoeld
om epileptische ontladingen te onderdrukken (Fujii
et al., 2010).
In recente studies wordt voor de koeling een
Peltier chip gebruikt. Deze genereert via een
elektrische stroom hitte in één geleider en
afkoeling in een andere geleider, volgens het
koelkast-principe. De gegenereerde hitte wordt
dan afgevoerd door een koelplaat (zie figuur 13)
(Sales, 2002). Er wordt hierbij enkel een stroom van
de batterijen naar de chip gestuurd als een aanval
via geïmplanteerde sensoren gedetecteerd werd
(Yamakawa et al., 2014).
Het werkingsmechanisme van focale koeling is nog niet duidelijk (Fujii et al., 2010).
Hoogstwaarschijnlijk zorgt een afkoeling voornamelijk voor een reductie van de presynaptische
neurotransmitter vrijstelling (Yang et al., 2005). Er bestaan echter ook hypothesen over de invloed op

Figuur 13: Gebruik van een Peltier chip voor de focale
koeling bij de rat (Uit: Fujii et al., 2010)
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spanningsgevoelige ionenkanalen en het vertragen van katabole processen (Schiff and Somjen, 1985;
Aihara et al., 2001).
Temperaturen die voor een therapeutisch effect zorgen worden door veel factoren beïnvloed, zoals
aanvalsergheid en grootte van de focus (Fujii et al., 2012). Ook AED’s kunnen eventueel de
bovengrens van de therapeutische temperatuur verhogen en werken dus vermoedelijk synergistisch
met de koeling (Šourek and Trávníček, 1970).
In humane studies worden duidelijke anti-epileptische effecten beschreven. Bij een afkoeling van de
epileptogene focus tijdens een operatie verminderden de epileptische ontladingen bij het bereiken
van 25°C op het hersenoppervlak (Fujii et al., 2010).
Bij de hond werd focale koeling tot nu toe enkel gebruikt in experimentele omstandigheden. Bij twee
honden werd een EEG- net met een geïntegreerd koelingssysteem overheen de cortex geplaatst.
Hierbij werden echter enkel temperatuur-karakteristieken bekeken maar niet het anti-epileptische
effect. De koeling had wel geen effect op de EEG basislijn. Therapeutisch effectieve temperaturen
konden bereikt worden tot 10-15mm onder de corticale oppervlakte. De uitslagen waren
vergelijkbaar met deze bij de mens (Smyth et al., 2015).

3.6.2: Voor- en nadelen

Een positief punt is dat bij de juiste temperatuur neurologische functies niet negatief beïnvloed
worden en dus potentieel geen neveneffecten van de koeling zelf kunnen optreden (Fujii et al.,
2012). Systemische koeling werd vroeger al onderzocht en is effectief in de behandeling van epilepsie
maar ook andere condities zoals bij hartstilstand (Motamedi et al., 2013). Deze kan door
verschillende risico’s, zoals infectie en trombo-embolie, echter enkel op korte termijn gebruikt
worden (Smyth et al., 2015). Een focale koeling heeft deze limitaties niet maar heeft eventueel wel
hetzelfde effect (Fujii et al., 2010).
Focale koeling kan bovendien, zoals eerder beschreven, een synergistisch effect hebben met AED’s
en kan dus ook als aanvullende therapie gebruikt worden om de aanvalscontrole te verbeteren.

Een groot nadeel van deze potentiële behandelingsmethode is het ontbreken van praktijkervaring.
Veel problemen in het praktische gebruik konden tot nu toe nog niet opgelost worden en zorgen dus
ervoor dat er beperkingen zijn.
Negatieve invloeden op neurologische functies zijn bij de ideale temperatuur niet aanwezig. Deze is
echter per individu moeilijk te bereiken, waardoor dus een risico is op een te sterkte koeling en de
hierdoor geïnduceerde neveneffecten (Fujii et al., 2012). Ook neveneffecten en complicaties van de
implantatie moeten in betrekking worden genomen bij de afweging van risico’s en mogelijkheden
(Fujii et al., 2010).

3.7: Optogenetica
3.7.1: Techniek en doeltreffendheid

Optogenetica is de combinatie van genetica en optiek (Deisseroth et al., 2006). Op het vlak van de
neurologie kunnen er microbiële opsin genen geïntroduceerd worden in neuronaal weefsel om een
controle van gegenereerde actiepotentialen te bereiken (Yizhar et al., 2011). Opsinen zijn
transmembraanproteïnen die ionen overheen celmembranen transporteren afhankelijk van de
blootstelling aan een bepaalde golflengte van licht. Het type ion en de richting van het transport
bepaalt dan het effect op het membraanpotentiaal (Kokaia et al., 2013).
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Voor de behandeling van epilepsie kan optogenetica gebruikt worden voor een selectieve activatie of
inhibitie van bepaalde inhibitorische of excitatorische neuronen om de hyperexcitabiliteit hierdoor te
verminderen. Zo zou de generatie of het spreiden van een aanval onderdrukt kunnen worden.
De techniek is echter nog in de ontwikkelingsfase en wordt tot nu toe nog niet gebruikt voor de
behandeling van epilepsie maar voornamelijk in het onderzoek van neuronale netwerken en
interacties. Veel praktische factoren moeten nog onderzocht worden voordat de techniek voor een
behandeling gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld is er een geschikte DNA vector nodig om het opsin in
de cel tot expressie te brengen en een implanteerbare lichtbron voor de activatie (Kokaia et al.,
2013).
In verschillende diermodellen werd een duidelijk anti-convulsief effect gezien. Expressie van
bijvoorbeeld Halorhodopsin, een opsin dat voor hyperpolarisatie zorgt, via een virale vector in
excitatorische neuronen van cortex of hippocampus was effectief in de preventie van epileptiforme
activiteit en zorgde voor een aanvalsreductie (Tønnesen et al., 2009).

3.7.2: Voor- en nadelen

Optogenetica is dus een attractieve behandelingsmethode voor epilepsie doordat aanvallen
waarschijnlijk effectief tegengehouden kunnen worden. Bepaalde neuronen kunnen hierbij specifiek
aangesproken worden zonder effecten op het omliggende weefsel (Kokaia et al., 2013).
De techniek is echter pas in ontwikkeling en werd nog niet bij de mens gebruikt. Tot dit het geval
wordt, is er nog veel onderzoek nodig over veel verschillende factoren. Ook over potentiële
neveneffecten is er nog niets geweten (Kokaia et al., 2013).

3.8: Lokale afgifte van endogene of farmaceutische anti-epileptische stoffen
3.8.1: De verschillende technieken en hun doeltreffendheid

Bij deze techniek worden anti-epileptische of epilepsie modulerende middelen lokaal afgegeven ter
hoogte van een bepaald hersengebied. Een lokale afgifte van stoffen is dus voornamelijk interessant
voor focale epilepsie (Boon et al., 2012).
Verschillende methodes zijn mogelijk.

Bij een intraventriculaire of intrathecale administratie worden de stoffen via een katheter direct in
het cerebrospinale vocht (CSF) gespoten. Door het verbinden van een subcutane pomp kan er ook
een constante infusie gegeven worden.
Ook kunnen er polymeren, geïmpregneerd met een bepaalde stof, geïmplanteerd worden. Als deze
afgebroken worden, komt de stof gradueel ter plaatse vrij (Van Dycke et al., 2011).

Aangezien er bij deze eerste twee methodes een zwakke penetratie in de hersenen bereikt wordt,
wordt er eerder gebruik gemaakt van convection enhanced delivery (Bobo et al., 1994). Dit is de
infusie van een stof door chirurgisch geïmplanteerde katheters onder een positieve druk (Van Dycke
et al., 2011).

Carriers zijn kleine nano-partikels die oraal worden gegeven om de bloed-hersenbarrière te
doorbreken en dan de stof lokaal vrij te stellen. Problemen zijn echter een snelle klaring uit het bloed
en een accumulatie in lever of milt, waardoor toxiciteit kan optreden. De systemen worden dus tot
nu toe voornamelijk voor chemotherapie voor intracraniële neoplasieën gebruikt maar niet in de
behandeling van epilepsie (Van Dycke et al., 2011).
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Celtherapie is het transplanteren van genetisch gemodificeerde cellen die door deze modificatie anti-
epileptische stoffen lokaal vrijstellen. Bij gentherapie worden endogene neuronale cellen in het
verantwoordelijke gebied genetisch gemodificeerd zodat deze anti-epileptische stoffen vrijstellen
(Boon et al., 2012). Meest efficiënt voor de genetische modificatie zijn virale vectoren waarbij
pathogene genen verwijderd werden (Boon et al., 2012).
Verschillende diermodellen van gen- en celtherapie tonen een anti-epileptisch effect. Gentherapie
werd ook al in verschillende humane studies gebruikt, er bestaan echter nog weinig studies over het
gebruik ervan bij neurologische ziektes en geen over het gebruik bij epilepsie (Boon et al., 2012). Een
voorbeeld is de toepassing van groeifactoren op autologe fibroblasten en implantatie ervan bij de
ziekte van Alzheimer (Tuszynski et al., 2005).

Stoffen die voor een lokale afgifte gebruikt kunnen worden, kunnen van farmaceutische aard of
endogene neurotransmitters zijn.
Verschillende AED’s en anesthetica toonden een duidelijk effect in verschillende diermodellen (Boon
et al., 2012). Sommige AED’s, zoals valproaat, vertonen bij een lokale vrijstelling een verlaagde
neurologische toxiciteit. Andere, zoals fenobarbital, kunnen echter zelfs een verhoogde toxiciteit
vertonen en geen verhoogde doeltreffendheid in vergelijking met een systemische toediening (Barcia
and Gallego, 2009).
Endogene neurotransmitter kunnen via implantaten of genetisch gemodificeerde endogene of
getransplanteerde cellen vrijgesteld worden. Meest getest hiervoor werden norepinefrine, GABA,
adenosine, galanine en neuropeptide Y (Boon et al., 2012).
Vooral adenosine toonde in diermodellen sterke anti-epileptische en neuroprotectieve
eigenschappen (Szybala et al., 2009). Ook de transplantatie van GABA producerende cellen bij ratten
toonde positieve effecten (Gernert et al., 2002). Verder tonen ook galanine en neuropeptide Y
positieve effecten (Mazarati and Wasterlain, 2002).

Over de behandeling van caniene epilesie met lokale afgifte is er nog geen informatie. Gentherapie
werd enkel experimenteel gebruikt, met gebruik van een virale vector. De ingreep werd door de
honden goed verdragen, enkel één hond vertoonde acute ataxie, die na 24 uur verdween. Er kon
bovendien een wijde distributie van de geïnjecteerde luciferase bereikt worden (Oh et al., 2007).

3.8.2: Voor- en nadelen

Het grootste voordeel van een lokale afgifte is het omzeilen van de bloed-hersenbarrière en dus een
hogere biologische beschikbaarheid van verschillende producten. Zo kan er eventueel een betere
aanvalscontrole bij patiënten met therapieresistente epilepsie bereikt worden. Ook kunnen
neveneffecten van een systemische behandeling verminderd of zelfs vermeden worden (Boon et al.,
2012).
Niet elke stof is echter voor de lokale toediening geschikt. Er kan soms zelfs een verhoogde toxiciteit
optreden. Bovendien kunnen neveneffecten en complicaties van de implantatie of transplantatie
optreden. Veel meer onderzoek is dus nodig over risico’s en doeltreffendheid bij de mens (Van Dycke
et al., 2011).
Bovendien zijn er nog verschillende praktische problemen die opgelost zouden moeten worden. Na
een transplantatie van cellen wordt er bijvoorbeeld na een tijd vaak een verlaagde doeltreffendheid
vastgesteld door het afsterven van de getransplanteerde cellen (Boon et al., 2012).
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3.9: Immunomodulatie
3.9.1: De verschillende methodes en hun doeltreffendheid

Ook als het bij immunomodulatie om een medicamenteuze therapie gaat, wordt de methode kort
beschreven. Immunomodulatie telt immers niet bij de klassieke therapie voor epilepsie en kan bij
medicijnresistente aanvallen eventueel helpen.
Er is steeds meer bewijs voor dat bij de ontwikkeling van sommige epileptische syndromen bij de
mens auto-antistoffen en inflammatie door bijvoorbeeld trauma of infectie een rol spelen.
Immunotherapie zou dus het potentieel hebben om sommige aanvallen te controleren die resistent
zijn aan AED’s (Melvin and Huntley Hardison, 2014).
Verschillende alternatieven zijn hiervoor beschikbaar.

Glucocorticoiden werken waarschijnlijk op neurotransmitters zoals GABA en glutamaat (Tolmacheva
et al., 2012). Ze zorgen dus voor een membraanstabilisatie en lagere neuronale excitabiliteit (Pachter
et al., 2003). Corticotropine (ACTH) heeft bovendien waarschijnlijk bijkomende effecten,
onafhankelijk van deze die gemedieerd worden door de stimulatie van de steroïd vrijstelling (Melvin
and Huntley Hardison, 2014). Een mogelijk onderliggend mechanisme zou een inhibitie van de
corticotropine releasing hormon (CRH) kunnen zijn, welk mogelijks aanvallen zou kunnen uitlokken
(Brunson et al., 2001).
Meest gebruikt wordt methylprednisolone. De beste doeltreffendheid wordt hiermee bereikt bij
sommige specifieke syndromen. Bij kinderen met resistente epilepsie werd er door de behandeling
met methylprednisolone bij 12 van de 14 kinderen een aanvalsreductie van minstens 50% bereikt.
Het grootste deel van de kinderen die een aanvalsvrijheid kon bereiken leed aan het West syndroom
(Sevilla-Castillo et al., 2009). In een review van verschillende studies met kinderen die niet aan het
West syndroom leden werd enkel bij 36% een aanvalsreductie van meer dan 50% bereikt (Verhelst et
al., 2005).
Over het gebruik van ACTH in de behandeling van humane epilepsie werd er enkel één placebo-
gecontroleerde, gerandomiseerde studie met vijf patiënten gepubliceerd. Hierin werd er geen bewijs
gevonden voor de doeltreffendheid en veiligheid (Mehta et al., 2015).

Andere immunosuppressieve geneesmiddelen die voornamelijk gebruikt worden zijn cyclosporine A,
tacrolimus en rapamycine. Sommige diermodellen tonen neuroprotectieve effecten (Albensi et al.,
2000; Nishimura et al., 2006; Jung et al., 2012). Andere diermodellen en studies tonen geen of zelfs
negatieve effecten (Gopal et al., 1999; Suzuki et al., 2001).

Intraveneus toegediende immunoglobulines (Ig’s) worden bij verschillende auto-immune en
systemische inflammatoire ziektes gebruikt voor hun immunomodulerende en neuromodulerende
effecten (Melvin and Huntley Hardison, 2014). IgG kan afhankelijk van de dosis pro- of anti-
inflammatoire effecten hebben. Bij de behandeling van epilepsie worden hoge dosissen gebruikt
voor een anti-inflammatoire werking (Durandy et al., 2009).
Ook immunoglobulines tonen een doeltreffendheid afhankelijk van het type epilepsie en zijn enkel
werkzaam bij verschillende syndromen. Bij kinderen met medicijnresistente epilepsie werd bij 43%
een aanvalsreductie van meer dan 50% bereikt (Mikati et al., 2010).

Plasmaferese wordt minder gebruikt. Er bestaan enkele positieve casusbeschrijvingen over het
gebruik ervan. Meestal wordt de techniek echter gebruikt samen met Ig’s en steroïden (Melvin and
Huntley Hardison, 2014).
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Antagonisten van antistoffen worden voornamelijk gebruikt in de behandeling van neoplasieën zoals
lymfoma, maar ook bij auto-immune aandoeningen (Melvin and Huntley Hardison, 2014). Ook
hierover zijn er verschillende casusbeschrijvingen te vinden. Bij het gebruik bij infectie geassocieerde
epilepsie werd een positief effect gezien (Caraballo et al., 2013).

In de diergeneeskundige neurologie wordt immunomodulatie al veel gebruikt, bijvoorbeeld bij
trauma, inflammatoire aandoeningen, neoplasieën, hydrocefalus of cerebrovasculaire problemen.
Veel honden met neurologische ziekten profiteren van het gebruik van steroïden maar er zijn geen
echte bewijzen voor de doeltreffendheid. Deze worden meestal gehaald uit de humane geneeskunde
(Platt et al., 2005). Het gebruik bij caniene epilepsie wordt dus enkel beschreven als er onderliggende
ziektes aanwezig zijn, maar niet in idiopathische gevallen.

3.9.2: Voor- en nadelen

Bij de juiste indicatie kan een immunotherapie dus helpen om epilepsie onder controle te krijgen of
zelfs te voorkomen.
Bovendien kunnen AED’s negatieve invloeden hebben op een aangepaste immuunrespons (Melvin
and Huntley Hardison, 2014). Een immunosuppressieve therapie kan dus in sommige gevallen
voordelig zijn als aanvullende therapie (Melvin and Huntley Hardison, 2014).
Nadelen van immunomodulatie zijn voornamelijk de neveneffecten geassocieerd ermee, zeker op
lange termijn. Bij een behandeling met steroïden werden in 23 van 36 gevallen bijwerkingen gezien,
voornamelijk obesitas, een verhoogde appetijt en ontwikkeling van het Cushing syndroom. Ook
gedragsproblemen en hypertensie werden gezien (Verhelst et al., 2005).
Bovendien is het effect van de behandeling niet te voorspellen. Enkel in sommige gevallen kunnen
patiënten ermee geholpen worden (Verhelst et al., 2005). Dit voordelig effect moet dan nog
afgewogen worden tegenover de hoge morbiditeit en kosten (Melvin and Huntley Hardison, 2014).

3.10: Complementaire geneeskunde: kruiden, yoga en andere alternatieve methodes

Veel complementaire methodes worden gebruikt in de behandeling van epilepsie. Enkele daarvan
worden hier kort besproken.

Verschillende kruiden en andere natuurlijke geneesmiddelen blijken een anti-convulsief en
neuroprotectief effect te hebben. Hun supplementatie zou dus een positief effect kunnen hebben in
de behandeling van epilepsie (Shin et al., 2011). Kaver, maretak en Huperazine A bereikten
bijvoorbeeld goede experimentele resultaten. De sterkste bewijzen voor een doeltreffendheid in de
behandeling van epilepsie bestaan echter voor cannabidiol (Mitchell et al., 2012). Een kleinschalige
studie toonde dat 50% van de patiënten, die bijkomend aan hun behandeling met AED’s ook
Cannabidiol namen, aanvalsvrij werden (Cunha et al., 1980).
In de behandeling van caniene epilepsie worden natuurlijke geneesmiddelen enkel anekdotisch
gebruikt. Een artikel over het gebruikt van Huperazine A bij een Berner Sennenhond met complexe
epileptische aanvallen beschrijft een positief effect op de symptomen. Het effect bleef echter niet
duren en onder een fenobarbital behandeling werd er een duidelijkere verbetering gezien (Schneider
et al., 2009).
Problematisch bij het gebruik van kruiden is dat er weinig geweten is over de doeltreffendheid ervan,
waarbij er wel vaak toxiciteit en interacties met AED’s gezien wordt. Ook natuurlijke componenten
kunnen immers neveneffecten hebben en schadelijk zijn voor de patiënt (Kwan et al., 2011).
Sommige kunnen aanvallen zelfs verergeren (Ekstein and Schachter, 2010). Interacties met AED’s
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door inhibitie van het cytochroom P450 enzymsysteem of beïnvloeding van P-glycoproteïnen kunnen
optreden en uiteindelijk voor een subtherapeutische of toxische dosis ervan zorgen (Samuels et al.,
2008).

Ook homeopathische geneesmiddelen worden gebruikt in de behandeling van humane epilepsie. Bij
de keuze van het juiste middel worden verschillende factoren betrokken (Kline, 2002).
Shang et al. (2005) vonden dat de klinische doeltreffendheid van homeopathische geneesmiddelen
vergelijkbaar is met deze van conventionele stoffen. Het effect van een homeopathische behandeling
is echter waarschijnlijk voornamelijk door een placebo-effect verklaarbaar.
Ook over de behandeling van de hond zijn er enkele studies beschikbaar. Zo werd er bijvoorbeeld
Beladonna 200C gebruikt bij tien honden met idiopathische epilepsie. Dit zorgde voor een lagere
aanvalsfrequentie na de therapie (Varshney, 2007).

Yoga omvat verschillende technieken door die de patiënt probeert een balans te vinden tussen de
factoren in het lichaam die de aanvallen veroorzaken en deze die de gezondheid ondersteunen. De
diafragmatische ademhaling kan bijvoorbeeld gebruikt worden om tijdens het ontstaan van een
aanval de normale ademhaling te behouden en de aanval tegen te houden. Ook meditatie om de
levels van stresshormonen in het lichaam te laten dalen of verschillende houdingen kunnen gebruikt
worden. Deze kunnen het zenuwstelsel kalmeren,  voor een betere ademhaling zorgen en de
circulatie en concentratie verbeteren (Nadkarni and Saxena, 2011).
Een studie toonde een gemiddelde aanvalsreductie van 62% door het uitoefenen van Sahaj yoga
(Yardi, 2001). Volgens de review van Ramaratnam and Sridharan (2010) is er echter in de huidige
literatuur geen bewijs te vinden voor de doeltreffendheid van yoga in de behandeling van epilepsie.

Bij het gebruik van biofeedback als behandelingsmethode leert de patiënt om autonome functies te
controleren. Via een sensor wordt een autonome fysiologische respons gemeten en getoond. Voor
de behandeling van epilepsie wordt best een EEG gebruikt. Het doel is dus de controle van aanvallen
door de controle van het EEG ritme (Nagai, 2011).
Een review van verschillende studies toonde bij 74% van de patiënten een significante reductie van
de aanvalsfrequentie door biofeedback, de meeste studies vertoonden echter een eerder slechte
statistische kwaliteit, waardoor deze resultaten met voorbehoud bekeken moeten worden (Tan et
al., 2009).

In de acupunctuur worden verschillende acupunctuurpunten gebruikt om perifere zenuwen te
stimuleren. Dit kan gebeuren door middel van naaldacupunctuur of bijvoorbeeld goud implantaten.
Auriculaire naaldacupunctuur probeert bijvoorbeeld hetzelfde effect te creëren als tVNS, namelijk
een verhoging van de parasympatische tonus. Tegenover neurostimulatie is acupunctuur echter
gemakkelijker en minder invasief (Chen et al., 2014).
Een review van verschillende studies over naaldacupunctuur en implantatie van catgut ter hoogte
van acupunctuur-punten kon de doeltreffendheid in de behandeling van epilepsie niet bewijzen. Dit
opnieuw door een slechte statistische kwaliteit van gepubliceerde studies (Cheuk and Wong, 2008).
Acupunctuur door goud implantaten kon bij vijftien honden met resistente epilepsie een significant
verschil van aanvalsergheid en -frequentie met de controlefase bereiken (Goiz-Marquez et al., 2009).

Complementaire geneeskunde kan dus bij sommige patiënten met medicijnresistente epilepsie een
positief effect hebben en bij de controle ervan helpen.
Problematisch bij het gebruik is voornamelijk het ontbreken van bewijzen voor de doeltreffendheid
doordat gerandomiseerde studies ontbreken. Gepubliceerde studies vertonen vaak een lage
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statistische kwaliteit en bij veel methodes zal een placebo-effect een duidelijke invloed hebben,
waardoor ook bij positieve resultaten geen uitspraak over de doeltreffendheid gedaan kan worden
(Elger and Schmidt, 2008).
Doordat tot nu toe nog geen complementaire techniek een bewezen effect heeft in de behandeling
van epilepsie, zouden de methodes dus enkele als bijkomende therapie aan AED’s gebruikt kunnen
worden (Kwan et al., 2011). Aangezien verschillende kruiden in combinatie met geneesmiddelen
gevaarlijk kunnen worden of het effect hiervan kunnen verlagen, is een combinatietherapie echter
niet aangewezen.
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4. Discussie

In de humane geneeskunde zijn er al veel behandelingsmethodes beschikbaar voor patiënten met
medicijnresistente epilepsie. Niet elke methode is echter even geschikt voor de behandeling van
caniene epilepsie.
Het ketogene dieet biedt een veilig en efficiënt alternatief in de humane geneeskunde. Het kan
eventueel ook in de diergeneeskundige praktijk een meerwaarde hebben bij sommige patiënten.
Aangezien er helaas nog geen echte bewijzen zijn voor de doeltreffendheid, zou het dieet
voornamelijk geschikt zijn als een bijkomende therapie aan de behandeling met AED’s. Doordat
nevenwerkingen bij een goede opvolging van de patiënt zelden voorkomen, zou dit zeker de moeite
waard zijn. Eigenaars moeten zich echter wel goed aan instructies kunnen houden om een maximale
efficiëntie van het dieet mogelijk te maken.
Aangezien er ook bij de hond eventueel een link zou kunnen bestaan tussen epilepsie en allergie, zou
een hypoallergeen dieet in sommige gevallen eventueel kunnen helpen bij de controle van aanvallen.
Bij honden die bijkomende symptomen vertonen die op een allergie kunnen wijzen, bijvoorbeeld van
dermatologische of gastro-intestinale aard, zou een behandeling met een hypoallergene voeding
eventueel wel een poging waard kunnen zijn.
Als alternatief aan een strikte dieetaanpassing zou er eventueel geopteerd kunnen worden naar een
supplementatie van omega-3-vetzuren. Het toedienen van bijvoorbeeld visolie is immers gemakkelijk
en ook goedkoper. Ook het effect van deze supplementatie is nog niet bewezen, waardoor de
behandeling voornamelijk bijkomend aan een behandeling met AED’s gebruikt zou kunnen worden.
Verder onderzoek is trouwens nodig naar die juiste dosis en formulatie.
Over de supplementatie van taurine is er niets geweten in verband met de doeltreffendheid en
veiligheid bij de hond. Ook bij de mens zijn resultaten tegenstrijdig, zodat de behandeling geen
alternatief biedt voor de behandeling van epilepsie bij de hond.
Antioxidanten hebben in diermodellen en bij de mens een bewezen positief effect bij de behandeling
van epilepsie. Ook sommige honden zouden eventueel van een bijkomende supplementatie kunnen
profiteren, voornamelijk na een langdurige behandeling met AED’s.
Neuromodulatie kan een veilige aanvullende therapie voor caniene epilepsie bieden. Een positieve
respons kan echter vaak niet voorspeld worden en een volledige aanvalsvrijheid wordt ook bij
mensen zelden bereikt. AED’s zouden hiermee waarschijnlijk dus niet vervangen kunnen worden
maar dosissen eventueel wel verlaagd. Doordat VNS en DBS dure methodes zijn en een positief effect
niet voorspeld kan worden, lijken deze geen praktisch alternatief voor de hond. tVNS, TNS en rTMS
zouden potentieel meer realistische mogelijkheden bieden. Studies over de doeltreffendheid bij de
hond zijn echter nog niet gepubliceerd, meer onderzoek is dus nodig voordat deze systemen
geïntroduceerd kunnen worden in de diergeneeskundige praktijk.
Ook als een chirurgische behandeling van de epileptogene focus bij de geschikte patiënt een
efficiënte, curatieve methode kan zijn in de humane geneeskunde, lijkt de methode nog minder
geschikt voor de hond. Er bestaan immers nog onvoldoende technieken om de focus op een
praktische manier duidelijk te kunnen lokaliseren. Disconnectieve technieken zouden eventueel een
oplossing kunnen bieden, meer onderzoek over doeltreffendheid en veiligheid is echter wel nodig.
Aangezien een chirurgische behandeling een dure en gespecialiseerde procedure is, zal deze
waarschijnlijk moeilijk een routine ingreep in de diergeneeskundige praktijk kunnen worden en enkel
voor sommige eigenaars een realistische optie kunnen zijn.
Minimaal invasieve alternatieven voor chirurgie vertonen een lager risico voor complicaties en lijken
doeltreffend bij de mens. Bij de hond worden de methodes echter zelden of experimenteel gebruikt.
Aangezien vóór de behandeling een lokalisatie van de epileptogene focus noodzakelijk is en de
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ingrepen dure en gespecialiseerde technieken zijn, zijn de methodes minder geschikt voor de
behandeling van caniene epilepsie.
Focale koeling en lokale afgifte van modulerende stoffen vertonen een groot potentiaal voor de
controle van aanvallen bij patiënten met een focus in de eloquente focus. Veel praktische problemen
zouden echter eerst nog opgelost moeten worden en meer onderzoek is nodig. Voor de behandeling
van caniene epilepsie zijn de methodes eveneens minder geschikt doordat een lokalisatie van de
focus nodig is en de procedures waarschijnlijk te duur zouden zijn voor de praktijk.
Ook optogenetica zou in de verre toekomst een attractieve behandeling kunnen zijn, zowel in de
behandeling van humane als ook caniene epilepsie. Meer onderzoek is echter nodig en praktische
problemen zouden nog opgelost moeten worden. De vermoedelijk hoge kosten zullen een
introductie in de diergeneeskundige praktijk echter moeilijk maken.
Immunomodulatie zou als bijkomende medicamenteuze therapie sommige patiënten eventueel
helpen. Een positief effect is echter niet te voorspellen en kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van niet
gediagnosticeerde onderliggende problemen.
Geen enkele complementaire behandelingsmethode heeft tot nu toe een bewezen effect, noch in de
humane noch in de diergeneeskunde. Bij sommige patiënten kan eventueel wel een betere controle
bereikt worden, het effect is echter niet te voorspellen. Dit door een vermoedelijk sterke invloed van
een placebo-effect. Veel technieken zijn bovendien bij de hond niet van toepassing, bijvoorbeeld
yoga of biofeedback. Ook mogen nadelen en neveneffecten niet onderschat worden. Voornamelijk
het gebruikt van kruiden in combinatie met AED’s of andere geneesmiddelen kan risico’s met zich
brengen.

5. Conclusie

Enkel weinig niet-medicamenteuze methodes uit de humane geneeskunde bieden een alternatief in
de behandeling van medicijnresistente epilepsie bij de hond. Bij alle methodes is er meer onderzoek
nodig om meer over doeltreffendheid en veiligheid te weten te komen.
Doordat bij de hond een lokalisatie van de epileptogene focus een groot praktisch probleem vormt,
kunnen veel methodes al niet gebruikt worden. Een resectie, minimaal invasieve alternatieven
hiervoor, focale koeling of lokale afgifte zouden hierdoor geen routine procedures kunnen worden.
Een oplossing hiervoor zou een draagbaar EEG toestel kunnen zijn. Meer onderzoek hiernaar zou dus
zeker een meerwaarde bieden.
Een verder probleem is dat veel methodes te duur en gespecialiseerd zijn om routinematig in de
diergeneeskundige praktijk gebruikt te worden. tVNS, TNS en rTMS zouden in de verre toekomst
eventueel goedkopere en praktischere procedures kunnen worden, als deze door een routinematig
gebruik in de humane geneeskunde verder technisch zullen ontwikkelen. Ziekteverzekeringen voor
dieren zouden bovendien het gebruik van duurdere procedures mogelijk maken, deze worden op dit
moment in België echter nog veel te weinig gebruikt.
Helaas is er dus op dit moment voor de hond nog geen efficiënte én praktische niet-medicamenteuze
behandelingsmethode voor idiopathische epilepsie bekend. Meer onderzoek en een verdere
technische ontwikkeling kan dit in de toekomst echter zeker veranderen en ervoor zorgen dat steeds
meer mogelijkheden beschikbaar zullen komen om steeds meer patiënten te kunnen helpen.
Geen behandelingsmethode zal bovendien het gebruik van AED’s bij de hond vervangen. Bij sommige
patiënten kan er door bijkomende behandelingen echter eventueel een betere aanvalscontrole
bereikt worden. Eventueel kunnen dosissen van AED’s, en dus ook neveneffecten hiervan,
gereduceerd worden.
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