
Na de behandeling kunnen de volgende complicaties of bijwerkingen optreden:
• Veel patiënten ervaren na de behandeling enige napijn. U kunt hiervoor een 

pijnstiller innemen. De napijn kan enkele weken aanhouden, maar is vrijwel 
altijd van tijdelijke aard. 

• Er kan een verdoofd gevoel optreden in het behandelde gebied. Ook dit verdwijnt 
of vermindert na enige tijd. 

• Tijdelijke hoofdpijn.
• Als er een bloedvaatje is geraakt tijdens het prikken, kan er een bloeduitstorting 

in de wang ontstaan. 
• Heel zelden kunnen er mondbacteriën in het hersenvocht komen wat kan 

leiden tot hersenvliesontsteking. Hierbij ontstaat binnen een tijdsbestek van 6 
uur hoge koorts, hoofdpijn en nekstijfheid. In dat geval moet zo snel mogelijk 
een behandeling met antibiotica worden gestart. Neemt u bij het ontstaan van 
koorts (meer dan 38,5°C) contact op met Melius Klinieken of met uw huisarts.

Door het ontstekingsremmende medicijn: 
•Bij vrouwen kunnen opvliegers optreden en kan de menstruatie verstoord worden. 
De anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar. 
• Bij suikerpatiënten kunnen de bloedsuikerwaarden gaan schommelen door het 

ontstekingsremmende medicijn. 

Tot slot 
Indien u na het lezen van de folder nog vragen heeft, dan kunt u bellen of mailen 
met Melius Klinieken via telefoonnummer 040-8200777 of email adres  
admin@meliusklinieken.nl. 
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Behandeling ganglion  
n. trigeminus



(behandeling ganglion van Gassser; behandeling volgens Sweet)
Het ganglion is de zenuwknoop van de aangezichtszenuw (nervus trigeminus). Deze 
zenuwknoop ligt in de schedel. Uit de zenuwknoop ontspringen drie vertakkingen 
naar gebieden in het gezicht (het voorhoofd en de regio van de boven- en de 
onderkaak).

Oorzaken 
De precieze oorzaak van aangezichtspijn is vaak niet bekend. Mogelijke oorzaken 
kunnen zijn: 
• een bloedvat dat tegen de zenuw drukt; 
• een tumor; 
• ontsteking (gordelroos; multiple sclerose).

Indicatie 
Aangezichtspijn die onvoldoende reageert op medicamenteuze behandeling.

Bloedverdunnende medicijnen 
Als u bloedverdunnende medicijnen (antistolling) gebruikt, dan kan het zijn dat u 
voor de behandeling tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen. Na de behandeling 
kunt u de volgende dag weer met de antistolling beginnen, tenzij uw behandelend 
arts anders voorschrijft. 

Zwangerschap 
Wanneer u zwanger bent, raden wij u aan om contact op te nemen met ons 
pijncentrum. U hoort dan of de behandeling door kan gaan. 

Allergie 
Bent u allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen, contrastvloeistof of 
huidontsmettingsmiddelen bijvoorbeeld jodium? Waarschuw ons dan. 

Pacemaker / ICD 
Heeft u een pacemaker of ICD? Meld dit ruim voor de behandeling. 

Nuchter zijn 
U moet voor deze behandeling nuchter zijn.  Dit betekent dat u de avond voor 
de behandeling na 24.00 uur niets meer mag eten. Van 24.00 uur tot 2 uur voor 
de behandeling mag u alleen nog drinken: water, thee, appelsap en andere 
doorzichtige dranken, een kopje zwarte koffie is toegestaan. Voorgeschreven 
medicijnen mag u innemen met een slokje water.

Vanaf 2 uur voor de behandeling mag u helemaal niets meer innemen. Behalve een 
klein slokje water voor het innemen van medicatie of tijdens het tandenpoetsen. 
NIET TOEGESTAAN ZIJN MELK EN MELKPRODUCTEN, KOOLZUURHOUDENDE 
DRANKEN EN ALCOHOLISCHE DRANKEN.

Behandeling 
De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving met een lichte sedatie (roesje). 
Tijdens de behandeling ligt u op uw rug. Uw hoofd wordt gefixeerd met tape. Met 
behulp van röntgenstralen wordt de juiste plaats van de behandeling bepaald. De 
plaats van de injectie wordt gedesinfecteerd en plaatselijk verdoofd. Hierna brengt 
de Anesthesioloog-pijnspecialist met behulp van röntgenstralen de naald(en) 
naar de juiste plaats. Met elektrische stroom wordt de positie van de naaldpunt 
gecontroleerd. Hiervoor laten we u dus “wakker” worden” Als de naald(en) goed 
staat wordt de stroom/(P)RF-behandeling uitgevoerd. Via de naald wordt een 
warmtebeschadiging gemaakt, doordat de naaldpunt verwarmd wordt. Op deze 
wijze worden een aantal pijnvezels in de zenuw uitgeschakeld. Hierna wordt 
gecontroleerd of het huidgebied waar u de pijn voelt wat dover aanvoelt. Is dit nog 
niet het geval dan wordt deze behandeling meteen herhaald. Dit kan in totaal 3 
maal plaats vinden.  Vaak wordt er tot slot nog een ontstekingsremmend medicijn 
ingespoten. Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds 
verwijderen. 

Na de behandeling wordt u op een bed op de dagbehandeling gelegd en krijgt u na 
enige controles een (telefonische) vervolgafspraak mee. 

Na de behandeling
Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen.

Na de behandeling kunt u de eerste weken een tijdelijke verergering van de 
pijnklachten krijgen. U kunt eventueel extra pijnstillers innemen. Pas na enkele 
weken tot wel twee maanden kan het resultaat van de behandeling worden 
beoordeeld. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt.

Complicaties en bijwerkingen 
Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee. De thermolaesie van 
het ganglion van Gasser leidt zelden tot blijvende schade. De Anesthesioloog-
pijnspecialist overlegt met u als de behandeling in uw geval bijzondere risico’s met 
zich meebrengt.


