HET KETOGEEN DIEET
Bij een derde van de kinderen verminderen de aanvallen.
Bij dertig percent van de mensen met epilepsie werken medicijnen niet of onvoldoende. Soms hebben
zij baat bij een ketogeen dieet. Verpleegkundig specialist Marion van Ool en diëtist Sabine van Genuchten geven antwoord op de meest gestelde vragen over deze behandeling.
Wat is een ketogeen dieet?
Het is een vetrijk dieet. Normaal halen de hersenen hun energie uit koolhydraten (suikers en zetmeel). Bij
een ketogeen dieet krijgt iemand juist weinig koolhydraten en veel vetten. Als het lichaam weinig koolhydraten krijgt, breekt het de vetten af tot zogenaamde ketonen (ketose). Niet de koolhydraten maar de
ketonen vormen nu de belangrijkste energiebron voor de hersenen. Hoe het precies werkt, is nog onbekend, maar het ketogeen dieet kan ervoor zorgen dat er in de hersenen minder epileptische activiteit ontstaat waardoor de aanvallen verminderen.
Kan iedereen met epilepsie zomaar een ketogeen dieet volgen?
Nee, het wordt alleen toegepast als iemand bij gebruik van twee verschillende medicijnen nog steeds aanvallen heeft. Bij kinderen werkt het dieet in het algemeen beter dan bij volwassenen. Je kunt het dieet
bovendien niet zomaar volgen; het is intensief en moet op maat worden ingesteld onder begeleiding van
deskundigen. Dat kan in een epilepsiecentrum en in een aantal universitaire ziekenhuizen. Als een ouder
denkt dat het ketogeen dieet een geschikte behandeling kan zijn voor zijn of haar kind, raden we altijd
eerst met de eigen kinderarts of neuroloog te overleggen over de mogelijkheden.
Hoe gaat het in zijn werk?
Elke instelling werkt anders. Als iemand bij ons in het epilepsiecentrum Kempenhaeghe informatie wil
over het ketogeen dieet, belt de verpleegkundig specialist eerst voor een kort overleg. Als blijkt dat een
kind in aanmerking komt voor het dieet, volgt een intakegesprek met de diëtist samen met de verpleegkundig specialist, kinderarts en neuroloog. Het kind wordt eerst uitgebreid medisch onderzocht, zodat we
kunnen vaststellen of het ketogeen dieet verantwoord is. Bij de start van het dieet nemen we het kind met
een van de twee ouders vijf dagen op. Zo kunnen we uitgebreid uitleg geven over het dieet en medische
controles doen.
Zijn er verschillende vormen van het dieet?
Er zijn inderdaad verschillende vormen van het dieet: het klassiek ketogeen dieet, het MCT-dieet, het
gemodificeerd Atkins-dieet of combinaties hiervan. Het vetgehalte van een ketogeen dieet varieert van
zeventig tot negentig procent, afhankelijk van de gekozen variant. Wij werken bij kinderen meestal met
het MCT-dieet, omdat dit het meest lijkt op ‘gewone voeding’ en daardoor makkelijker te volgen is.
Het kind krijgt vier tot zes keer per dag een vetdrankje. De maaltijden worden zorgvuldig berekend door
de diëtist. En alles, zowel voeding als drank, wordt afgewogen. De diëtist geeft tips om het lekkerder te
maken door bijvoorbeeld kaneel, cacao of suikervrije ranja toe te voegen. Daarnaast krijgt het kind elke
dag een multi-vitaminenpreparaat. Het vetdrankje wordt geleidelijk opgebouwd, zodat het lichaam eraan
kan wennen en in ketose raakt. Voor kinderen met een PEG-sonde is er speciaal samengestelde sondevoeding voor het ketogeen dieet.
Wat zijn de resultaten?
Bij ongeveer een derde van de kinderen heeft het dieet een goed effect: de aanvallen verminderen of blijven weg. Bij nog een derde verminderen de aanvallen een klein beetje. Helaas heeft het dieet bij een derde van de kinderen geen effect. We merken vaak al na een paar weken of het dieet effect heeft op de aanvallen en weten na enkele maanden of het dieet voldoende aanslaat. Opvallend is dat veel ouders vinden
dat hun kind door het dieet veel alerter reageert en dat het gedrag verbeterd, waardoor het zich beter kan

ontwikkelen. Soms verdraagt het kind de vette voeding niet. Dit merken we meestal binnen één à twee
maanden. Het kind krijgt dan bijvoorbeeld last van diarree of braken.
Hoe stem je het dieet af op het kind?
Het is voor ons elke keer weer een uitdaging om het dieet zo samen te stellen dat het kinde van het eten
kan genieten. We houden rekening met het gewicht, de smaak en de lichamelijke reacties. De ouder krijgt
veel uitleg en we geven tips om creatief met het dieet om te gaan. Sommige ouders vinden het moeilijk
om een ketogeen dieet klaar te maken, anderen gaan er makkelijker mee om. We stemmen onze uitleg
daarop af.
Stopt de begeleiding als het dieet eenmaal ingesteld is?
Nee, als het kind na de opname naar huis gaat, houden wij wekelijks tot maandelijks contact met het kind
en de ouders. Iedere drie à vier maanden is er een gesprek met het multidisciplinair team op de polikliniek
en wordt het kind medisch onderzocht. Kinderen blijven hun medicatie doorgebruiken en als het dieet
goed aanslaat, beoordeelt de neuroloog na een half jaar of de medicatie kan worden verminderd. Na een
jaar of twee bekijken we of het dieet langzaamaan kan worden afgebouwd. Ook dit gaat onder de begeleiding van de diëtist.
Wat kunnen we verwachten in de toekomst?
Recent hebben we een congres in Chicago bezocht waar we onder meer hoorden hoe het dieet in Amerika
wordt toegepast. Op sommige vlakken zijn er verschillen met onze aanpak. Daar wordt het dieet vroeger
in de behandeling voorgeschreven. Verder is het interessant dat ze in Amerika onderzoek doen naar het
dieet bij kinderen met epilepsie en autisme. Dergelijke onderzoeken volgen wij uiteraard nauwkeurig en
wie weet zal dit onze aanpak in de toekomst veranderen.
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