
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
UITNODIGING ONLINE-ONTMOETINGSMOMENT vzw IKAROS 

Donderdag 3 juni – 19u30-20u30 
 

Betreft: online- ontmoetingsmoment voor ouders, familieleden en begeleiders/verzorgers van 
kinderen en volwassenen met epilepsie en een bijkomende beperking (Epilepsie-plus) – 

donderdagavond 3 juni van 19u30 tot 20u30 
  
Beste leden en geïnteresseerden, 
  
Wanneer niet alleen het controleren van de aanvallen een bezorgdheid vormt, maar ook de 
ontwikkeling niet volgens de normale verwachtingen verloopt, of wanneer er gedragsproblemen 
zijn die een ernstig impact hebben op het functioneren van de persoon met epilepsie en zijn 
omgeving, dan spreken we van ‘Epilepsie-plus’ (E+). 
  
Voor ons als ouder, familielid of begeleider van een kind of volwassene met Epilepsie-plus, vormt – 
naast de aanvallen – die bijkomende beperking een extra uitdaging. 

Hoe daarmee om te gaan is niet evident en misschien vind je niet altijd de nodige informatie en 
steun. 

  
Contact met andere ouders en familieleden kan hierbij helpen. Via kleine tips kunnen we het 

alledaagse leven met iemand met Epilepsie-plus ‘verbeteren of vergemakkelijken’. En van anderen 
horen hoe zij die epilepsie én die bijkomende beperking proberen een plaatsje te geven, kan ervoor 

zorgen dat je je als ouder of zorgdrager gesteund voelt! 
  

Daarom houden we met onze contactgroep – vzw IKAROS – op donderdagavond 3 juni van 19u30 
tot 20u30 een online-ontmoetingsmoment waar ‘ervaringen-uitwisselen’ centraal staat.  
  
Wil je als ouder, familielid of begeleider/verzorger van iemand (kind of volwassene) met Epilepsie-
plus, deelnemen aan ons online-ontmoetingsmoment, stuur ons dan een berichtje op 
ikaros@skynet.be ten laatste tegen dinsdag 1 juni! 
Wij sturen jou dan een bericht met een link om definitief in te schrijven en deel te nemen aan deze 

IKAROS-activiteit. 
  

Het wordt vast en zeker een boeiend ontmoetingsmoment! 
  

Vriendelijke groeten,  
  

Rosanne 
 

R. Blomme-Dorme 
secretariaat/contactadres 

tel. 09/2580950 – email: ikaros@skynet.be  
 

 

  EPILEPSIE-CONTACTGROEP IKAROS vzw 
 

  zetel en secretariaat: Veeweg 74  -  9940 Evergem 
           tel. 09/258 09 50  -- e-mail: ikaros@skynet.be -- website: www.epilepsiegroep-ikaros.be 

   Rekeningnummer: BE33 8936 3000 3446 
      

Ondernemingsnummer 0425841975 – RPR Gent afdeling Gent 
        Erkende vrijwilligersorganisatie - decreet van 23/3/94 betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns - en gezondheidssector 

Vlaamse Overheid – Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Afdeling Welzijn en Samenleving 
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