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Deze folder geeft u informatie over de behandeling. Wij adviseren u
deze informatie zorgvuldig te lezen.
Doel van de behandeling
De behandeling (warmteblokkade) van de trigeminus-zenuw wordt bij
bepaalde aangezichtspijnen toegepast. Hiermee kan in de meerderheid
van de gevallen de pijn sterk verminderen of zelfs verdwijnen.
Algemene informatie
Voordat de daadwerkelijk behandeling plaats vindt, wordt in de meeste
gevallen een CT-scan van het hoofd gemaakt.
Tevens kirjgt u voorafgaand aan de behandeling een afspraak bij de
preoperatieve screening. Zij spreken met u door vanaf wanneer u niet
meer mag eten en drinken en hoe het met uw medicatie-inname al gaan.
Voorbereiding
De anesthesioloog heeft het volgende met u afgesproken:
☐☐ U stopt ____ dag(en) voor de behandeling met het gebruik van de
aangekruiste medicijnen:
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐

NSAID, zoals: ________________
acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium (Ascal)
clopidogrel (Plavix/Grepid)/pasugrel (Efient)/ ticrigrelor (Brilique)
dipydiramol (Persantin)
acenocoumarol (Sintrom)
marcoumar
DOAC (dabigatran, rivaroxaban en apixaban)
overig, zoals: ________________

☐☐ U laat wel/niet één uur voor aanvang van de behandeling bloed
afnemen. U ontvangt hiervoor een lab-formulier
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Na de behandeling krijgt u instructies van de arts over het herstarten van
uw bloedverdunnende medicatie. Indien u bloedverdunnende medicatie
krijgt voorgeschreven via de trombosedienst of het Star-MDC dient u
deze organisatie zelf te informeren over het stoppen en hervatten van
de medicatie. U krijgt hiervoor een brief mee.
Behandeling
Op de dag van de behandeling meldt u zich bij Bureau Opname in
de centrale hal en wordt u naar de verpleegafdeling gebracht. De
verpleegkundige geeft u uitleg over de afdeling en wijst u uw kamer. Op
de afgesproken tijd krijgt u een operatiejasje aan en u wordt in een bed
naar de operatiekamer gereden.
U wordt daar eerst ontvangen in de zogenaamde holding. Op de
holding krijgt u een infuus. Hierna wordt u naar de behandelkamer/
operatiekamer gebracht. Op de behandelkamer is naast de
behandelend arts ook een anesthesiemedewerker, een operatieassistente, een verpleegkundige en een röntgenassistente aanwezig.
U wordt aangesloten op een bewakingsmonitor, zodat u tijdens de
narcose goed in de gaten wordt gehouden. De arts bepaalt onder
röntgendoorlichting nauwkeurig de plaats, verdooft de huid en plaatst
vervolgens de naald. Als de naaldpunt op de juiste plaats staat, wordt
deze warm gemaakt. De gehele behandeling duurt gemiddeld 60
minuten. Daarna wordt u op een bed geholpen en naar de recovery/
uitslaapkamer gereden.
Recovery en terug naar de afdeling
Hier wordt u opgevangen door een verpleegkundige die bij u de
controles uitvoert. Daarna gaat u ter observatie weer terug naar de
afdeling waar u even kunt bijkomen. U blijft in principe één nacht
opgenomen. De volgende ochtend komt de behandelend arts en/of
verpleegkundig specialist bij u langs waarna u met ontslag mag. Uw
behandelend arts spreekt met u af wanneer u voor controle terug komt.
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Napijn
Na de warmtebehandeling kunt u napijn hebben. Dit kan enkele weken
aanhouden, maar dit is van tijdelijke aard. U kunt hiervoor eventueel een
pijnstiller innemen.
Complicaties
Als complicatie kan een lichte gevoelsvermindering optreden in de
behandelde en/of naburige tak van de nervus trigeminus-zenuw. In
zeldzame gevallen kan het gevoel van het hoornvlies verminderen. De
kans op hersenvliesontsteking is uitermate gering. Af en toe treedt er
een blauwe plek op de wang op.
De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd; desalniettemin bestaat er
een geringe kans op het optreden van deze complicaties.
Resultaat
Het is van belang om te weten dat het effect van de warmtebehandeling
pas na enkele weken kan optreden. In een aantal gevallen is aanvullende
behandeling noodzakelijk.
Let op
Indien u binnen 48 uur na de behandeling koorts (boven 38,5 graden
Celsius) heeft, dient u direct contact op te nemen met uw behandelend
anesthesioloog, of diens plaatsvervanger. Dit kan tijdens kantooruren
via het telefoonnummer van de Pijnkliniek (010) 291 22 85. Buiten
kantooruren neemt u contact op met het Maasstad Ziekenhuis via
(010) 291 19 11 en vraagt u naar de dienstdoende pijnspecialist van
de Pijnkliniek.
Afspraak
Bent u verhinderd voor een afspraak, dan verzoeken wij u telefonisch
contact op te nemen met één van de assistentes van de Pijnkliniek, te
bereiken op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur via (010) 291 22 85.
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De behandeling kan niet doorgaan als u zwanger bent of hier een
vermoeden van heeft. De reden hiervoor is dat er tijdens de behandeling
met röntgenstralen wordt gewerkt.
Wij verzoeken u ook van tevoren contact op te nemen wanneer u
algemene verschijnselen heeft van ziek zijn, zoals koorts, hoesten of
benauwdheid.
Tot slot
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u
deze stellen aan de verpleegkundige. U kunt uw vraag stellen via
−− een e-consult op het zorgportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis. U kunt
met uw DigiD inloggen via onze website
www.maasstadziekenhuis.nl/mijnmaasstadziekenhuis op het
zorgportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis.
−− of via het telefonisch verpleegkundig spreekuur van de Pijnkliniek
op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.00 uur op
telefoonnummer (010) 291 23 61.
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Notities
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność,
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.
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