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Inhoud

 SEIN & Onze afdeling 

 EMU: innovatie voor de toekomst

 On-line aanvalsdetectie (ictaal)

 Off-line piekdetectie (interictaal en ictaal)

 Clustering interictale automatische detecties



Wat is SEIN?

 Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

 Derdelijns expertise centrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

 Twee vestigingen: Heemstede, Zwolle

 O.a:

 Diagnostiek

 Behandeling

 Multidisciplinair

 Wonen

 Wetenschap



Onze afdeling - EMU

- Klinische diagnostische afdeling

- 8 kamers

- Registraties van 4-6 uur t/m 5 dagen

- Online (‘live’): 

Verpleegkundigen, (ondersteunt 

door laboranten)

- Offline (‘achteraf’): 

laboranten, neurologen, (PA, TG en 

AIOS)
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 Veel EEG data

(Per week zo’n 

900 uur)





Detectiesoftware EEG - mogelijkheden

Online:

 Aanvallen

Offline:

 Aanvallen

 ‘Pieken’ (epileptiforme afwijkingen)



Online aanvalsdetectie



Vraag: 

Kan automatische 

aanvalsdetectie de 

verpleegkundigen 

ondersteunen in het (eerder) 

detecteren van aanvallen?

d.m.v. 2 commerciële 

softwarepakketten



 Retrospectief

 188 aanvallen

 Huidige respons rate verpleegkundigen: 67%

 Van de 62 aanvallen gemist door de vpk:

 66% gedetecteerd door Encevis (AIT)

 39% gedetecteerd door BESA 



 Mediane responstijd 

 Encevis (AIT): 10 sec

 BESA: 14 sec

 Vpk: 31 sec

 Vals positieven

 Encevis (AIT): 4,9 per 24 uur

 BESA: 2,1 per 24 uur

 Responstijd software beter dan VPK

 Enkele foutpositieven

(NB: x 8 kamers..)



Nu prospectief

Pilot studie met Encevis (AIT)

2 kamers: 

Verpleging + detectiesoftware 

 Visuele pop-up in beeld bij 

aanvalsdetectie. 

+



Nu prospectief – aantal detecties

30 aanvallen geanalyseerd:

• 20 gezien door VPK (66%)

• 10 gemist door VPK (34%)



Nu prospectief

Responstijd

20 aanvallen gezien door VPK

 VPK sneller dan Encevis: n = 9

 Encevis sneller dan VPK: n = 0

 Encevis gemist: n = 11

Vals positieven

8,4 valse meldingen per 24 uur



Nu prospectief

 Helft van de niet opgemerkte aanvallen wel door Encevis gezien

 Nooit sneller dan verpleging

 Vals-positieven 

Doet het goed op: 

 Temporale aanvallen

 Volwassenen 



Nooit sneller dan verpleging?



Off-line piekdetectie



Off-line piekdetectie

Registraties van 4-6 uur t/m 5 dagen (ruim 900 uur EEG data per week)

 Uitwerktijd 

 Visueel moeilijk te kwantificeren 

 Lage Interobserver agreement.



Off-line piekdetectie

 3 commerciële piekdetectie systemen: Besa, AIT (encevis), Persyst.

 Bij onderzoek (Spijkerboer, 2018) kwam Persyst als beste naar voren

 Prestatie obv klinische conclusie

 Gebruiksvriendelijkheid



Off-line piekdetectie

Onderzoek 1 

• Vraag: kunnen we een deel van het EEG visueel bekijken en de rest aan de 

automatische piekdetectiesoftware overlaten?

- Interictale (epileptiforme) afwijkingen
- Ictale afwijkingen

• 24 uurs- en 48 uurs registraties

• Persyst piekdetectie software (Persyst Development Corporation)



Nu:

= visueel bekijken



Nu:

Toekomst:

= visueel bekijken

= piekdetectie 



Persyst – Trend (epoch 16 uur)



Persyst – Spike Review
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Cluster analyse

 Unsupervised learning technieken

 Doel: visuele samenvatting van de verschillende golfvormen



Cluster analyse
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Samenvattend:

 Exploratie naar online aanvalsdetectie (ter ondersteuning van VPK)

 Validatie van automatische piekdetectiesoftware voor interictale

epileptiforme afwijkingen en aanvallen (offline) 

 Optimalisatie van de output



Discussie

Is er ervaring in gebruik van EEG detectie software?

On-line? Off-line?

Zien jullie toekomst in automatische 

EEG detectie software?


