anesthesiologie

Trigeminusbehandeling
Een behandeling van de trigeminuszenuw
wordt toegepast bij aangezichtspijnen.
Met een trigeminusbehandeling kan in de
meeste gevallen de pijn sterk verminderen of
zelfs verdwijnen.

Voor de behandeling

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te
zijn. Wanneer u vroeg aan de beurt bent mag
u een licht ontbijt (kopje thee met een
beschuit).
Bent u later aan de beurt, dan mag u normaal
eten.
Wat voor u van toepassing is, bespreken we
met u wanneer we de afspraak maken.

Belangrijk om te melden

Neemt u altijd vóór de behandeling contact op
met de polikliniek voor pijnbestrijding, als één
van de onderstaande zaken op u van
toepassing is en u deze nog niet heeft
besproken met de pijnbehandelaar.
Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw
behandeling.
 gebruik van bloedverdunnende
medicijnen (bijvoorbeeld. Sintrom, Ascal,
Marcoumar, Acetylsalicylzuur, Plavix etc.)
De assistente van de polikliniek voor
pijnbestrijding zal met u afspreken
wanneer u moet stoppen met deze
medicijnen.
 Suikerziekte
 Overgevoeligheid voor jodium,
medicijnen, contrastvloeistof of pleisters.

De dag van behandeling

Op de dag van behandeling meldt u zich op
het afgesproken tijdstip bij de receptie van de
hoofdingang in het ZGT Hengelo. Van daaruit
gaat u naar verpleegunit dagbehandeling.
De behandeling vindt plaats in een speciale
behandelkamer op de operatieafdeling.
In de behandelkamer zijn naast de
behandelend arts ook nog één of twee

verpleegkundigen en een röntgenlaborant
aanwezig.
De verpleegkundige helpt u in de juiste
houding voor de behandeling.
De arts zal de huid verdoven en vervolgens
de juiste plaats voor de behandeling bepalen.
Indien de naaldpunt op de juiste plaats staat,
wordt het medicijn ingespoten.

Duur van de behandeling

De gehele behandeling duurt gemiddeld 30
minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u terug naar
dagbehandeling.

Complicaties

 De kans op een hersenvliesontsteking is
uitermate gering. Af en toe treedt er een
blauwe plek op de wang op. De
behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd,
toch bestaat er een geringe kans op deze
complicatie.
 Mogelijk een doof gevoel in het deel van
het gezicht, waar de behandeling heeft
plaatsgevonden. Ook kan er een doof
gevoel in het hoornvlies van het
betreffende oog ontstaan. Deze klachten
trekken vanzelf weg.
 Soms kan een brandende napijn ontstaan
en soms kan de oorspronkelijke pijn tot
circa twee weken na de behandeling
blijven bestaan.

Vervoer

Omdat u tijdens de behandeling medicijnen
krijgt toegediend, mag u de eerste 24 uur
niet zelfstandig een auto besturen. Ook
fietsen is om dezelfde reden niet toegestaan.
Regel dus vooraf uw vervoer naar huis.

Resultaat

Het is belangrijk om te weten dat het effect
van de behandeling pas na enkele weken kan
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optreden. In een aantal gevallen is een
aanvullende behandeling nodig.

Let op !

De anticonceptiepil is tot de eerst volgende
menstruatie niet meer betrouwbaar.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog
vragen, neemt u dan contact op met de
assistente van de polikliniek voor
pijnbestrijding. Zij is van maandag t/m
vrijdag bereikbaar van 08.00 en 12.00 uur en
13.00 – 17.00 uur op telefoonnummer:
088 708 50 80.
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