Thermolesie ganglion
van Gasser

(behandeling volgens Sweet)

P I J N ZO R G

Patiënteninformatie
Pijnklachten van het aangezicht worden voortgeleid via een zenuw die aan beide kanten tegen de schedelbasis
aanligt. Deze zenuw, de nervus trigeminus, kan geïrriteerd raken en heftige aangezichtspijn geven. De irritatie
kan veroorzaakt worden door contact tussen een bloedvat en de zenuw of door afwijkingen in de zenuw zelf.
Deze behandeling is dan ook alleen geschikt voor trigeminus neuralgie. De pijnklachten zijn te verhelpen door
via de naald de zenuw te verwarmen. Dit heet een thermolesie. Op deze wijze wordt een aantal pijn vezels in de
zenuwknoop uitgeschakeld en kan de pijn afnemen of verdwijnen. In deze brochure vindt u meer informatie
over deze behandeling.

Voorzorgsmaatregelen

Indien één van de onderstaande punten op u van toepassing is, verzoeken wij u voor het onderzoek contact
op te nemen met uw behandelend arts:
U bent mogelijk zwanger;
U heeft suikerziekte;
U bent allergisch of overgevoelig voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleisters;
U gebruikt bloedverdunnende medicijnen.

•
•
•
•

De dag van de behandeling

U dient 4 uur voor de behandeling nuchter blijven. U kunt zich melden bij de receptie. Zorg dat u op tijd
aanwezig bent (minimaal tien minuten voor uw afspraak). U neemt, eventueel met uw begeleider, plaats
in de wachtruimte. Zodra u aan de beurt bent, wordt u naar de behandelkamer gebracht. In verband met het
gebruik van röntgenstralen kan uw begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de
wachtruimte. Rekent u op een verblijf van minstens 3 uur, u dient de rest van de dag vrij te zijn.

De behandeling

We helpen u eerst om in de juiste houding te liggen. De huid wordt verdoofd en een dunne naald wordt in de
wang geprikt. U wordt dan wat slaperig gemaakt. Wanneer de naald met behulp van een röntgenapparaat op de
juiste plaats is geplaatst, wordt u wakker gemaakt. Met stroompjes door de naald controleren we of de naald
goed zit en dan wordt u weer slaperig gemaakt. 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 een
ontstekingsremmend medicijn ingespoten. Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds of
de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden. Na de behandeling wordt u op een bed
op de dagkliniek gelegd en krijgt u na enige controles een vervolgafspraak mee.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te
zorgen dat iemand anders u naar huis brengt. Na de behandeling kunt u de eerste twee 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/bijwerkingen

Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee. De thermolesie ganglion van Gasser (Sweet
behandeling) leidt zelden of nooit tot blijvende schade. De pijnspecialist overlegt met u als de
behandeling in uw geval bijzondere risico’s met zich meebrengt.

Na deze behandeling kunnen de volgende complicaties of bijwerkingen optreden:
Tijdelijke hoofdpijn;
Een verminderd gevoel aan de behandelde kant van uw gezicht;
Zwakte van de kauwspieren;
Als er een bloedvaatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeduitstorting in de wang ontstaan.
Uiterst zelden kan er een hersenvliesontsteking optreden. Verschijnselen zijn hoge koorts, hoofdpijn en
nekstijfheid. Als u na de behandeling koorts krijgt boven 38,5 graden, moet u onmiddellijk uw pijnspecialist
raadplegen.

•
•
•
•
•

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.

•
•

Vragen of klachten?

Als u nog vragen hebt, stelt u die dan gerust. U kunt ons op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur
(vrijdag tot 18.00 uur) en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur bereiken op 088 0100 900.
Wij doen er alles aan om uw bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen. Als u toch klachten hebt, horen
wij deze graag van u. Mail of bel dan met onze klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@dcklinieken.nl
of 088 0100 999.

Uw mening over DC Klinieken

Wij vinden uw mening over ons erg belangrijk. Geef uw waardering en suggesties op Independer.nl of
ZorgkaartNederland.nl, zodat wij daarmee onze zorg kunnen verbeteren.

Vergoeding

DC Klinieken is een ZBC (Zelfstandig Behandel Centrum). Dit betekent dat verreweg de meeste van onze
behandelingen en onderzoeken worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Houd hierbij wel rekening met
het verplichte eigen risico. Natuurlijk hebt u ook een verwijzing van uw (huis)arts nodig.
Wilt u precies weten hoe het zit met vergoedingen bij DC Klinieken? Vraag naar ons speciale informatieblad
of kijk op www.dcklinieken.nl.

