
Blokkade van het ganglion van Gasser 

 

Methode volgens Sweet 

 

Inleiding 

 

De anesthesioloog heeft met u besproken dat de pijnklachten van de aangezichtszenuw 

(nervus trigeminus) behandeld gaan worden met een zenuwblokkade. In deze folder willen 

wij u graag informeren over deze behandeling. 

 

 

Indicatie 

 

Pijnklachten als gevolg van de aangezichtszenuw die niet of onvoldoende reageren op 

medicatie.  

 

 

Ligging 

 

Tussen de schedelbasis en de hersenen ligt een zenuwknoop met drie vertakkingen naar 

gebieden in het gezicht, meer specifiek het voorhoofd, de regio van de boven- en de 

onderkaak. Deze zenuw wordt trigeminus of drielingzenuw genoemd. De gevoelsinformatie 

vanuit deze drie takken komt uiteindelijk samen in een zenuwknoop, het ganglion van Gasser.  

 

 

 

Figuur: het ganglion van Gasser en de drie zenuwtakken naar het aangezicht. 

 

 

 

 

 

 



Voorbereiding 

 

U wordt op de wachtlijst geplaatst. Ongeveer een week voor de behandeling belt de afdeling u 

om de datum van de behandeling door te geven en het tijdstip van opname op de afdeling. 

 

 

Medicijnen 

 

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan kan het zijn dat u voor de behandeling 

tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen. 

 

De anesthesioloog heeft met u het volgende besproken: 

 

  NSAID 

  Ascal / Acetylsalicylzuur 

  Plavix 

  Acenocoumarol 

  Marcoumar 

  NOAC 

 

  _____ dagen voor de behandeling stoppen met de aangekruiste medicijnen. 

 

  _____ doorgaan met de aangekruiste medicijnen. 

 

De dag na de behandeling kunt u weer met de bloedverdunners beginnen, tenzij uw arts 

anders voorschrijft.  

 

 

Zwangerschap 

 

Wanneer u zwanger bent raden wij u aan om contact op te nemen met het pijncentrum. U 

hoort dan of de behandeling door kan gaan. 

 

 

Allergie  

 

Bent u allergisch voor röntgencontrast en/of huidontsmettingsmiddelen zoals jodium? 

Waarschuw ons dan. 

 

 

Nuchter zijn 

 

U moet voor deze behandeling nuchter zijn. Dit betekent dat u tot 6 uur voor de behandeling 

mag eten en drinken en tot 2 uur voor de behandeling heldere vloeistoffen mag drinken, zoals 

water, vruchtensap zonder vruchtvlees en koffie of thee zonder melk. Daarna mag u niets 

meer eten en drinken. Voorgeschreven medicijnen mag u innemen met een slokje water. 

 

 

 

 



De opname 

 

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling. De verpleegkundige vraagt u om een 

operatiehemd aan te trekken. Tijdens de behandeling mag u geen sieraden, piercings, make-up 

en nagellak dragen. Vervolgens wordt u naar de operatiekamer gebracht. Na afloop van de 

behandeling haalt een verpleegkundige u weer op. 

 

 

Behandeling 

 

De behandeling vindt plaats op de behandelkamer. Er wordt een infuus geplaatst, waarlangs 

medicatie kan worden toegediend. Via een dun slangetje in de neus krijgt u zuurstof 

toegediend. Tijdens de procedure ligt u op de rug. U wordt aangesloten aan een monitor voor 

continue controle van uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte in het bloed. 

 

Via het infuus krijgt u pijnstillende medicatie, evenals medicatie ter sedatie (doezelen). De 

huid wordt ontsmet en er worden doeken geplakt voor het creëren van een steriele omgeving. 

Daarna wordt de huid verdoofd. Via het verdoofde gebied wordt onder röntgendoorlichting 

gezocht naar de juiste plaats. Zodra deze is bereikt wordt de sedatie gestopt en zal er via de 

naald een kleine stroom worden gestuurd, waarbij u kunt beoordelen of de juiste plaats is 

bereikt. Indien dit inderdaad het geval is wordt u wederom onder sedatie gebracht en wordt 

via de naald in meerdere, oplopende stappen hoogfrequente stroom toegediend; hierdoor 

wordt zeer lokaal een warmtebeschadiging gecreëerd en via die wijze een onderbreking van 

de pijngeleiding bewerkstelligt. 

 

 

Na de behandeling 

 

Na de behandeling wordt u naar de verkoeverkamer gebracht. Uw bloeddruk, hartslag en het 

zuurstofgehalte in uw bloed worden gecontroleerd; u blijft hier gedurende een half uur tot een 

uur. Als alles in orde is mag u naar huis. U krijgt een controle afspraak op de polikliniek van 

het pijncentrum. 

 

Veel patiënten ervaren na de behandeling enige napijn. U kunt hiervoor een pijnstiller 

innemen, zoals paracetamol (volgens bijsluiter) of uw eigen pijnstillende medicatie. De napijn 

kan enkele weken aanhouden, maar is vrijwel altijd van tijdelijke aard. Daarnaast kan een 

verdoofd gevoel optreden in het behandelde gebied, wat niet altijd te vermijden is. Ook dit 

verdwijnt of vermindert na enige tijd. 

 

Na de behandeling mag u zelf niet actief deelnemen aan het verkeer. We raden u aan om voor 

de behandeling al voor vervoer naar huis te zorgen. 

 

Het uiteindelijke resultaat van de behandeling is meestal pas na weken tot maanden goed te 

beoordelen. Het is echter mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op uw pijnklachten 

merkt. 

 

 

 

 

 



Complicaties 

 

Uw anesthesioloog zal de behandeling zorgvuldig uitvoeren. Toch bestaat er een geringe kans 

op complicaties, welke hieronder worden beschreven: 

 

Heel zelden kunnen er mondbacteriën in het hersenvocht komen indien de naald via het 

wangslijmvlies wordt ingebracht; dit zou dan kunnen 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) binnen genoemd tijdsbestek contact op met 

pijncentrum of met uw huisarts. 

 

 

Tot slot 

 

Als u na het lezen van deze informatiefolder nog vragen heeft, dan kunt u op werkdagen 

tussen 08:30-12:00 uur en 13:30-16:30 uur bellen met pijn- en neuromodulatiecentrum 

Excellent Klinieken via telefoonnummer 085 041 0150. 

 

 

 


