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Sweet behandeling 
 
Sweet behandeling wordt ook wel blokkade van het ganglion 
van Gasser genoemd. Dit 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).  
 
Indicatie 
Aangezichtpijn die onvoldoende reageert op medicamenteuze 
behandeling. 
 
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 
pijnspecialist met behulp van röntgenstralen de naald(en) naar 
de juiste plaats. Met elektrisch stroompje wordt de positie van 
de naaldpunt gecontroleerd. Hiervoor laten we u dus “wakker” 
worden” Als de naald(en) goed staat wordt de RF-behandeling 
uitgevoerd. Door radiofrequente stroom wordt de pijngeleiding 
onderbroken door middel van een radiofrequente stroom. De 
pijngeleiding wordt hierdoor voor langere tijd geremd.  

De behandeling duurt ongeveer een half uur.   
 
 
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. 
 

Complicaties en bijwerkingen  

• 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. 

• 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) 
binnen genoemd tijdsbestek contact op met pijncentrum of 
met uw huisarts. 

 

Resultaat  

Na een aantal weken wordt een controleafspraak gemaakt om 
het resultaat van de behandeling te beoordelen en wordt 
zonodig verdere behandeling met u besproken.  

 

Let op  

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

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



• Heeft u een pacemaker of ICD? Meld dit ruim vóór de 
behandeling.  

• 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 Excellent 
Klinieken, telefoonnummer: +31 (0)85 0410 150. 


