Neuroloog Louis Wagner
is gefascineerd door Epilepsie-hulphonden en
op zoek naar wetenschappelijk bewijs
Neuroloog Louis Wagner staat versteld van de impact die een hulphond heeft op epilepsiepatiënten. Maar als onderzoeker wil hij die effecten wetenschappelijk kunnen onderbouwen. “Om de positieve impact van een hulphond op mensen met epilepsie kan ik gewoonweg niet heen. Maar ik wil dit uit de verhalensfeer halen en echt kunnen bewijzen.”
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Wetenschappelijk bewijzen
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“ Op basis van gedegen onderzoek
verhogen we de kans op een bijdrage in de
kosten van een Epilepsie-hulphond in
het zorgpakket.”
In het Episode-onderzoek zal de nadruk allereerst liggen op de responsfunctie van de hond. Hoe reageert
hij tijdens een aanval en wat doet hij vervolgens voor
en met de patiënt? Wagner: “Ook de signaalfunctie
van een hulphond is ongelooflijk interessant. Hoe
kunnen we verklaren dat de hulphond een epileptische aanval kan voorspellen? Die vraag voert echter
in dit onderzoek nog te ver. Ik vind het vooral heel
belangrijk dat we het effect van een hulphond uit
de verhalensfeer halen. Het moet niet langer gaan
over wel of niet geloven. We moeten het effect zien
te staven op basis van concrete resultaten.” Bovenal
wil Wagner dat nog veel meer epilepsiepatiënten in
aanmerking kunnen komen voor een hulphond. “Mijn
patiënten voelen zich veilig met een hulphond. Zij durven de deur weer uit en gaan naar buiten. Ze staan
veel actiever in het leven. Daarmee is de kwaliteit van
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hun leven fors verbeterd. Zeer waardevol!”

