
PerStim

Uitdaging

Resultaat

Gepersonaliseerde neurostimulatie voor 
epilepsiepatiënten: focale externe elektrische 
hersenstimulatie.

Verwachte doelgroep: jaarlijks tot 20.000 
patiënten. Dit is de helft van de 40.000 
patiënten die niet door medicijnen kan worden 
geholpen.

Nederland telt 120.000 epilepsiepatiënten, 
waarvan één op de drie niet geholpen 
is met medicijnen. Voorgestelde 
elektrische stimulatie kan een 
alternatief zijn voor patiënten die niet 
in aanmerking komen voor chirurgie 
of een invasieve behandeling met 
neurostimulatie.
Maar er bestaan nog belangrijke 
uitdagingen: 
 • Het werkingsmechanisme ontrafelen
 • De stimulatie personaliseren en 
optimaliseren

 • Het stimulatie-effect meten

 • Een niet-invasieve, gepersonaliseerde 
behandeling om epilepsie te 
onderdrukken.

 • Uitrol naar patiënten met depressie, 
cognitieve stoornissen, Parkinson en 
verwante aandoeningen.

 • Beter begrip van het werkings-
mechanisme van elektrische stimulatie

 • Een drie-laags fantoom (huid, 
schedel, hersenen) voor validatie en 
vervolgonderzoek

 • Een klinische pilotstudie in een 
kleine groep epilepsiepatiënten

Doelen

Belanghebbenden
 • Epilepsiepatiënten
 • EpilepsieNL
 • Neuroscience community
 • Engineering binnen health ecosysteem

 • TU/e faculteit Electrical Engineering
 • Philips Research Laboratories
 • Kempenhaeghe
 • UZ Gent (4BRAIN)

Stimulatie bij gezonde vrijwilligers: 
werkingsmechanisme ontrafelen 
en stimulatie optimaliseren

Stimulatie bij epilepsiepatiënten 
met geïmplanteerde elektroden: 
onderzoeken hoe stimulatie het 
brein beïnvloedt

Ontwerpen fantoom-
hoofd om validatie en 
veiligheidsexperimenten uit te 
voeren

Bovenstaande situaties 
modelleren ten behoeve van 
gepersonaliseerde behandeling

Toepassen bevindingen op klein 
aantal epilepsiepatiënten

 • Voldoen aan medische regelgeving
 • Uitgebreide verantwoording voor 
klinische trials

 • Toestemming ethische commissies
 • Veiligheid van stimulatie-apparatuur 

Opdrachtgever  
Health Holland

 • TU/e: R. Mestrom, P. Boon,  
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M. Paulides
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 • Kempenhaeghe: A. Colon en  
H. van Dijk
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Projectleiders
R. Mestrom (technisch) en P. Boon 
(klinisch)

Eindhoven Engine 
 • Co-locatie
 • Netwerk met verschillende 
domeinen in de Brainport regio

 • Inzet van afstudeerders Fontys 

Projectteam

Consortium Aanpak Randvoorwaarden 
en kwaliteit

Tijd en geld
Projectduur: 5 jaar

Startdatum: 1-11-2018
Budget: € 1.793.000 

Alternatief voor patiënten die 
niet in aanmerking komen 
voor chirurgie

Mogelijk alternatief voor 
invasieve neurostimulatie
 • Per patiënt gemiddeld €35.000 
besparing

 • Minder risico

Verhoogde levenskwaliteit en 
economische activiteit

 • Minder uitval en zorgkosten

Meer autonomie voor 
patiënten


