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Afdeling pijnbehandeling

Bezoekadressen:

Op de pijnpoli heeft de pijnspecialist met u afgesproken dat u een blokkade krijgt van
de aangezichtszenuw, dit wordt een Sweetbehandeling genoemd. U heeft van uw
specialist uitleg gehad over deze behandeling. In deze folder kunt u de informatie nog
eens rustig nalezen. Risico’s en bijwerkingen worden in algemene zin aangegeven.

Wat is een Sweetbehandeling?
De behandeling is genoemd naar de ontdekker, dr. Sweet. Aangezichtspijn, ook
trigeminusneuralgie genoemd, is pijn in het gezicht doordat de aangezichtszenuw
geïrriteerd is. Deze zenuw splitst zich in drie takken. Eén tak zorgt voor het gevoel in
het voorhoofd, één tak voor het gevoel in de bovenkaak en de derde tak voor het gevoel
in de onderkaak. Een van de behandelingsmogelijkheden is een blokkade van de
zenuwknoop van de aangezichtszenuw. Dit gebeurt door verhitting op de plaats van
de zenuwknoop. Hierdoor kan de pijn sterk verminderen of zelfs verdwijnen.

Wat is het doel van de behandeling?
Het doel van de behandeling is de pijngeleiding vanuit de aangezichtszenuw te
beïnvloeden door middel van warmte en zo de pijn te verminderen. De behandeling
wordt toegepast bij pijnklachten die hun oorsprong hebben in het aangezicht.

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
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Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Naar het ziekenhuis

Telefoonnummers:

Meenemen
 Iets om te lezen, te puzzelen of een mogelijkheid om naar muziek te luisteren, voor
als u tussentijds moet wachten tijdens uw verblijf op de verpleegafdeling.

KvK Gooi en Eemland:

Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

32082917

Melden
U meldt zich op de afgesproken tijd bij de receptie van de dagbehandeling, locatie Baarn
(1e etage).
Als u om dringende redenen verhinderd bent, geeft u dit dan zo snel mogelijk
telefonisch door. U kunt bellen met het algemene telefoonnummer: 033 - 850 50 50.
Vraagt u naar de pijnpoli.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek?
De behandeling wordt verricht onder narcose.
Als uw opname voor 12.00 uur plaatsvindt, mag u van af 24.00 uur niet meer eten. Tot twee uur voor de opname
mag u nog iets helders drinken (water, thee, koffie zonder melk).
Als de opname na 12.00 uur plaatsvindt, mag u tot 7.00 uur een licht ontbijt (cracker of beschuit met jam of
suiker) gebruiken. Tot twee uur voor de opname mag u nog iets helders drinken (water, thee, koffie zonder melk).
U wordt geadviseerd voor de behandeling comfortabel zittende kleding te dragen. Sieraden mogen niet gedragen
worden tijdens de behandeling. U krijgt een overschort aan en een operatiemuts op van het ziekenhuis. De
behandeling vindt plaats op de operatiekamer. U wordt door de verpleegkundige in een bed naar de holding
(voorbereidingsruimte) gebracht. Daar wordt u meegenomen door een anesthesiemedewerker, die u verder zal
begeleiden.

Hoe gaat de Sweetbehandeling in zijn werk?
Tijdens de behandeling ligt u op uw rug, op een smalle behandeltafel. U krijgt een infuus in de arm voor het
toedienen van de narcose. U wordt aangesloten op bewakingsapparatuur voor het hart en de ademhaling.
De pijnspecialist plaatst, terwijl u slaapt, met behulp van röntgendoorlichting een speciale naald via de wang
bij de zenuwknoop (ganglion Gasseri).
U wordt wakker gemaakt om te controleren of de naald op de juiste plek zit. Hiervoor stuurt de pijnspecialist een
stroompje door de naald dat een lichte tinteling geeft in het gezicht. U moet aangeven waar u de tinteling voelt.
Als dit in het aangedane deel van het gezicht is, dan zit de naald op de juiste plek. U wordt weer in slaap gemaakt
en terwijl u slaapt, vindt de behandeling plaats.
De hele behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Het is niet mogelijk dat een begeleid(st)er tijdens de
behandeling met u mee gaat, hij/zij kan elders of op de verpleegafdeling wachten.

Na de behandeling
Na de behandeling gaat u naar de verkoeverkamer (uitslaapkamer). Als u goed wakker bent, wordt u naar de
verpleegafdeling teruggebracht. Er kan napijn optreden als gevolg van de behandeling. Deze pijn kan enkele
dagen tot weken aanhouden. Pas na 3 tot 6 weken kan het resultaat van de behandeling goed worden
beoordeeld.

Bijwerkingen/complicaties








Bij suikerpatiënten kunnen de bloedsuikerwaarden variëren.
Als er een bloedvaatje is geraakt tijdens het prikken, kan er een bloeduitstorting ontstaan. Dit veroorzaakt
soms wat pijn.
Het prikgaatje kan gaan ontsteken. Dit gaat gepaard met pijn en roodheid van de insteekopening. U moet dan
naar de huisarts gaan.
Er kan een allergische reactie optreden op de toegediende medicatie. Wanneer dit gebeurt, dan is dat in de
eerste uren na de behandeling.
Bij vrouwen kunnen opvliegers optreden en kan de menstruatie korte tijd vestoord zijn.
De anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet betrouwbaar.
Ernstige complicaties komen slechts uiterst zelden voor. Er bestaat een kans dat er een doof gevoel ontstaat
in het gezicht aan de behandelde kant. Heel zelden kan er een hersenvliesontsteking optreden.
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Belangrijk om te melden
Neemt u altijd (vóór de behandeling) contact op met de pijnpoli als één van onderstaande zaken op u van
toepassing is en u deze nog niet heeft besproken met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor
uw behandeling:
 Gebruik van bloedverdunnende medicijnen. De pijnspecialist zal met u bespreken of en hoe lang van tevoren
u moet stoppen met de medicijnen.
 Een (mogelijke) zwangerschap. Tijdens de behandeling wordt gebruikgemaakt van röntgenstralen. Deze zijn
mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind.
 Overgevoeligheid voor jodium, medicijnen, contrastvloeistof of pleister.
 Spreekt u niet voldoende de Nederlandse taal, dan is het verstandig dat er iemand mee komt die de
Nederlandse taal wel spreekt.

Naar huis
Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen
dat iemand u naar huis brengt. Na de behandeling wordt een pleister op de prikplaats geplakt. Deze mag dezelfde
avond worden verwijderd. U mag dan ook weer baden en douchen.

Vragen?
Heeft u nog vragen over de behandeling of maakt u zich zorgen? Neem dan tussen 08.00 uur en 12.00 uur of
tussen 13.00 uur en 16.00 uur contact op met Meander Medisch Centrum via het algemene telefoonnummer
033 - 850 50 50. Vraagt u naar de pijnpoli. Na 16.00 uur kunt u naar de Spoedeisende Hulp vragen.
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