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Gordelroos (herpes zoster) is een virusinfectie dat wordt 
veroorzaakt door het varicellazostervirus. Het virus veroorzaakt 
jeuk, tintelingen en een brandende en stekende pijn. Na enkele 
dagen ontstaan er blaasjes. Deze blaasjes zitten meestal 
gegroepeerd en vormen een bandvormige huiduitslag, vaak 
rond de taille of borstkas. Gordelroos kan echter overal op het 
lichaam voorkomen.  

 

Oorzaken  

Besmetting met het virus vindt meestal op kinderleeftijd plaats 
en veroorzaakt dan waterpokken. Na genezing van de 
waterpokken trekt het virus zich terug in bepaalde zenuw- 
knopen van het zenuwstelsel. Het virus kan dan jarenlang 
“slapen”, zonder klachten te veroorzaken. Als bij het ouder 
worden de afweer tegen het virus afneemt, kan het virus actief 
worden en treedt er gordelroos op. Ook mensen met een 
verminderde afweer hebben meer kans om besmet te raken 
met het virus.  

 

Wanneer naar de polikliniek pijngeneeskunde?  

De meeste patiënten krijgen van de huisarts antivirale 
medicijnen (medicijnen die tegen virussen werkzaam zijn) en 
pijnstillers. Meestal treedt na 2-4 weken genezing op. Heeft u 
ondanks de medicatie nog veel pijn, dan kan een injectie met 
ontstekingsremmende medicatie rondom de zenuw(en) uw pijn 
verminderen. Dit heeft het beste effect als dit binnen 4 weken 
vanaf het begin van de klachten wordt gedaan.  

 

Behandeling  

Bij de behandeling komt u op de behandeltafel te liggen. De 
plaats van injectie wordt gedesinfecteerd en plaatselijk 



verdoofd. Hierna brengt de pijnspecialist met behulp van 
röntgenstraling de naald in de epidurale ruimte. In deze ruimte 
bevinden zich de zenuwen die uit het ruggenmerg zijn 
getreden. Met contrast-vloeistof wordt de positie van de naald 
gecontroleerd. Rondom de zenuw(en) krijgt u nu een lokaal 
verdovingsmiddel en ontstekingsremmend middel 
(corticosteroïd) toegediend. 
Deze behandeling heeft als doel de pijn te verminderen door 
zwelling en irritatie van de zenuw weg te nemen.  

 

Complicaties en bijwerkingen  

• Door de behandeling kan het ruggenmergvlies worden 
aangeprikt. Hierdoor kunt u tijdelijk last krijgen van 
hoofdpijn die meestal vanzelf weer verdwijnt. Als dit 
gebeurt krijgt u het advies veel te drinken en zonodig een 
paar dagen plat te liggen. 

• Er kan tijdelijk kracht- en/of gevoelsverlies van de arm (bij 
nekbehandeling) of been (bij rugbehandeling) optreden. 

• Er kan een allergische reactie door de toegediende 
medicatie ontstaan. 

• Bij mensen met suikerziekte kan de bloedsuiker een aantal 
dagen verhoogd zijn. 

• Bij vrouwen kunnen er opvliegers optreden en kan de 
menstruatiecyclus tijdelijk ontregeld zijn door de 
corticosteroïden. 

• Na de behandeling kan napijn optreden. Deze napijn kan 
enkele dagen tot een week aanhouden maar verdwijnt 
vrijwel altijd. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller 
innemen. 

 

 

 



Resultaat 

Meestal merkt u binnen een aantal dagen al het effect van de 
behandeling. Het beste resultaat zien we na 2-3 weken. Na een 
aantal weken wordt een controleafspraak gemaakt om het 
resultaat van de behandeling te beoordelen. 

 

Let op 

• Informeert u ons vóór de behandeling bij een (mogelijke) 
zwangerschap. 

• Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen bespreek dan 
met de pijnspecialist of en hoe lang van tevoren u moet 
stoppen. 

• Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het 
verkeer deelnemen. U zorgt zelf voor vervoer. 

• Bent u allergisch voor medicatie meld dit vóóraf. 

 

Vragen?  

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek 
pijngeneeskunde, telefoonnummer 085 0410 150. 



 


