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Waar werken epilepsieverpleegkundigen? 
 
Epilepsieverpleegkundigen werken in sommige ziekenhuizen en in de 
epilepsiecentra. Een epilepsieverpleegkundige wordt ook wel epilepsieconsulent of 
verpleegkundig specialist genoemd.  
In de epilepsiecentra werken verpleegkundig specialisten samen in een team met 
neurologen, (neuro)psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers. 
 
Lees meer over het werk van een epilepsieverpleegkundige. 
 
Hoe kun je ze vinden? 
Wij geven de plaats en naam van het ziekenhuis waar de 
epilepsieverpleegkundige werkt. Hiermee kun je op de website van het ziekenhuis 
opzoeken hoe je in contact komt met hem of haar. We maken een onderscheid 
tussen epilepsieverpleegkundigen voor kinderen en volwassenen. 
 
Kom je er niet uit? Bel dan met de Epilepsie Infolijn, 030 634 40 64 (9.30 – 13.00 
uur). 
 

Voor kinderen 
 
In de ziekenhuizen 

• Amsterdam, Amsterdam UMC, polikliniek kinderneurologie 
• Den Haag, HAGA ziekenhuis, locatie Juliana Kinderziekenhuis  
• Goes, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, polikliniek neurologie (ook 

volwassenen) 
• Groningen, Martini Ziekenhuis, polikliniek kinderen 
• Groningen, UMCG, polikliniek kindergeneeskunde 
• Hoorn, Dijklander ziekenhuis, locatie Hoorn (ook volwassenen) 
• Leiden-Leiderdorp, Alrijne ziekenhuis, polikliniek neurologie (vanaf 12 jaar, 

ook volwassenen) 
• Maastricht, MUMC+, polikliniek neurologie (ook volwassenen) 
• Nijmegen, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, poli kinderen 
• Nijmegen, Radboud UMC, polikliniek kinderneurologie 
• Rotterdam, Erasmus MC, locatie Sophia 
• Rotterdam, Maasstadziekenhuis, polikliniek (ook volwassenen) 
• Tilburg, ETZ Elisabeth Tilburg, kinderneurologie 

https://epilepsie.nl/over-epilepsie/epilepsieverpleegkundige
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• Utrecht, UMCU, afd. neurologie en neurochirurgie (ook volwassenen) 
• Utrecht, WKZ/UMCU, polikliniek kinderneurologie  

 
In de epilepsiecentra 
Epilepsiecentra zijn gespecialiseerd in het behandelen van epilepsie. In Nederland 
zijn er twee epilepsiecentra: Kempenhaeghe en SEIN. Aan deze centra zijn ook 
poliklinieken voor epilepsie verbonden. Die vind je niet alleen in de centra zelf, 
maar ook in een aantal gewone ziekenhuizen.  
• Kempenhaeghe in Heeze en Oosterhout  

Poliklinieken epilepsie 
• SEIN in Heemstede en Zwolle 

Poliklinieken epilepsie 
Epilepsieverpleegkundigen 

 

Voor volwassenen 
 
In de ziekenhuizen 
• Amsterdam, Amsterdam UMC locatie VUmc, polikliniek neurologie 

(epilepsieteam)  
• Arnhem, Rijnstate ziekenhuis, polikliniek neurologie en verpleegafdeling 
• Baarn, Sherpa Gezondheidscentrum Zandheuvelweg 
• Blaricum, Tergooi ziekenhuizen, polikliniek neurologie 
• Den Haag, HMC Westeinde, polikliniek neurologie 
• Den Bosch, Jeroen Bosch Ziekenhuis, polikliniek neurologie 
• Doetinchem, Slingelandziekenhuis, polikliniek neurologie 
• Goes, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, polikliniek neurologie (ook kinderen) 
• Harderwijk, St Jansdal ziekenhuis, polikliniek neurologie 
• Heerlen, Zuyderland Medisch Centrum, polikliniek neurologie 
• Hoorn, Dijklander ziekenhuis, locatie Hoorn (ook kinderen) 
• Leiden-Leiderdorp,  Alrijne ziekenhuis, polikliniek neurologie (ook kinderen) 
• Maastricht, MUMC+, polikliniek neurologie (ook kinderen) 
• Roermond, Laurentius ziekenhuis, afdeling neurologie 
• Rotterdam, Maasstadziekenhuis, polikliniek neurologie (ook kinderen) 
• Sittard-Geleen, Zuyderland Medisch Centrum, stroke service 
• Uden, Bernhoven, polikliniek neurologie (ook kinderen) 
• Utrecht, UMCU, afd. neurologie en neurochirurgie (ook kinderen)   

 
In de epilepsiecentra 
Epilepsiecentra zijn gespecialiseerd in het behandelen van epilepsie. In Nederland 
zijn er twee epilepsiecentra: Kempenhaeghe en SEIN. Aan deze centra zijn ook 

https://www.kempenhaeghe.nl/contact/contact-ace/
https://www.sein.nl/contact-en-route/locaties/?search=&page=0&filters=%7B%22type%22%3A%5B%22Polikliniek%22%5D%2C%22place%22%3A%5B%5D%7D&scrollIndex=0
https://www.sein.nl/specialisten/?search=&page=0&filters=%7B%22place%22%3A%5B%5D%2C%22function%22%3A%5B%22Verpleegkundig+specialist%22%5D%7D&scrollIndex=200
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poliklinieken voor epilepsie verbonden. Die vind je niet alleen in de centra zelf, 
maar ook in een aantal gewone ziekenhuizen.  
• Kempenhaeghe in Heeze en Oosterhout  

Poliklinieken epilepsie 
• SEIN in Heemstede en Zwolle 

Poliklinieken epilepsie 
Epilepsieverpleegkundigen 

 
 

https://www.kempenhaeghe.nl/contact/contact-ace/
https://www.sein.nl/contact-en-route/locaties/?search=&page=0&filters=%7B%22type%22%3A%5B%22Polikliniek%22%5D%2C%22place%22%3A%5B%5D%7D&scrollIndex=0
https://www.sein.nl/specialisten/?search=&page=0&filters=%7B%22place%22%3A%5B%5D%2C%22function%22%3A%5B%22Verpleegkundig+specialist%22%5D%7D&scrollIndex=200

