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Ganglion Gasseri blokkade (‘Sweet-procedure’) 

 
Inleiding 

In deze folder leest u informatie over een 
ganglion Gasseri blokkade. Uw 
pijnspecialist heeft de behandeling al met 
u besproken. 
 

Ganglion Gasseri blokkade (‘Sweet-

procedure’) 

Door de ganglion Gasseri blokkade kan de 
aangezichtspijn verminderen.   
Een ganglion is een zenuwknoop waar een 
aantal zenuwbanen samenkomen die 
belangrijk zijn voor de pijn in een bepaald 
gebied van het lichaam. Het ganglion van 
Gasseri is een grote zenuwknoop die zich 
in het gezicht bevindt, aan de schedel-
basis. Door deze zenuwknoop lopen de 
zenuwvezels die te maken hebben met 
een bepaalde vorm van aangezichtspijn, 
ook wel ‘trigeminus neuralgie’ genoemd. 
Door een blokkade van dit ganglion 
kunnen bepaalde vormen van trigeminus 
neuralgie worden behandeld. Hierbij wordt 
het ganglion Gasseri voor een deel 
uitgeschakeld met een elektrische 
stroombehandeling.  
 
Het ganglion wordt hierdoor verwarmd en 
de zenuwgeleiding onderbroken, zodat 
deze geen pijnsignalen meer door kan 
geven.  

Voorbereiding 
Als u medicijnen voor antistolling gebruikt, 
zal de pijnspecialist met u bespreken of/en 
wanneer u met deze medicatie moet 
stoppen en wanneer u na de behandeling 
weer kunt starten. Voor de dag waarop de 
behandeling plaatsvindt, maken we met u 
een afspraak om uw bloedstolling te 
controleren. 
De behandeling vindt plaats onder 
sedatie. Dit is een lichte slaap die het 
bewustzijn en de pijn vermindert, waardoor 
u minder ongemak ervaart van de 
behandeling. Na de behandeling slaapt u 
uit op de uitslaapkamer. 
 
Voorbereiding op de sedatieprocedure 

Voor volwassenen geldt: 
• Tot 6 uur voor het tijdstip dat u zich in 

het ziekenhuis moet melden, mag u 
nog eten of drinken. 

• Vanaf 6 uur tot 2 uur voor het tijdstip 
dat u zich in het ziekenhuis moet 
melden, mag u alléén nog de 
volgende dranken drinken: water, thee, 
appelsap of aanmaaklimonade 
(heldere vloeistof zonder prik/koolzuur). 

• Tot aan het moment van de ingreep, 
mag u wel een slokje water drinken.  

 

 

 

 

 

 



Waarom mag u voor een onderzoek/ 

behandeling niet eten of drinken? 

De maag moet leeg zijn. Een lege maag 
voorkomt dat de inhoud van de maag in 
de longen terechtkomt. Dit kan ernstige 
gevolgen hebben voor uw gezondheid. 
Door nuchter te blijven, kunnen ernstige 
complicaties worden voorkomen. 
Uw pijnspecialist kan eventueel andere 
afspraken met u maken als u een ingreep 
ondergaat waarvoor u om bepaalde 
redenen langer nuchter moet zijn.  
 
De dag van behandeling 

Op de dag van de behandeling komt u 
nuchter naar het ziekenhuis. U mag wel uw 
eigen medicatie met water innemen, tenzij 
anders door de pijnspecialist is 
aangegeven. 
Wilt u zich op de afgesproken tijd melden 
bij de receptie, bij de hoofdingang van 
het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ)? U wordt 
begeleid naar de Dagbehandeling (D2-
route 37), waar u tijdelijk wordt 
opgenomen. Van daaruit begeleidt een 
pijnconsulent u naar de behandelkamer, 
waar de behandeling plaatsvindt. 
Als u bloed moet laten prikken voor de 
opname op de dagbehandeling, dan kunt 
u dit doen bij de Bloedafname (route 27). 
 
De behandeling 

De behandeling vindt plaats op de 
behandelkamer. De pijnconsulent zal de 
bewakingsapparatuur aansluiten en u 
krijgt een infuusnaaldje in uw hand of arm. 
U krijgt zuurstof toegediend via een 
slangetje in de neus.  
Tijdens de behandeling ligt u op uw rug. 
De pijnspecialist plaatst een speciale 
naald ter hoogte van uw wang. Met 
behulp van röntgenbeelden wordt de 
naald in de goede positie gebracht: aan 
de rand van de schedel, onder het 
jukbeen door. Als de naald is ingebracht, 
wordt u kort wakker gemaakt om te 
controleren of de naald op de juiste plek 
zit. Dit gebeurt door middel van kleine 
elektrische stroompjes.  
 
Als u een lichte tinteling voelt in het 
aangedane deel van uw gezicht, zit de 

naald op de juiste plaats. Daarna wordt u 
weer in slaap gebracht.  
Vervolgens geeft de pijnspecialist een 
elektrische stroombehandeling via de 
naald bij het ganglion om deze (tijdelijk) te 
blokkeren. Hierdoor ontstaat er minder pijn. 
De behandeling duurt ongeveer één uur.  
 
Na de behandeling 

Als de behandeling klaar is, wordt de 
sedatie stopgezet. U zult snel weer wakker 
worden op de uitslaapkamer, waar een 
verpleegkundige u in de gaten houdt. Na 
de sedatie mag u direct weer gaan 
drinken en eten. De behandeling kan in 
dagopname plaatsvinden. Als het nodig is 
kan afgesproken worden om één nacht in 
het ziekenhuis te blijven ter observatie. 
 
Het resultaat van de behandeling is na 
een aantal weken het beste te 
beoordelen. Het is goed mogelijk dat u al 
eerder een gunstig effect op de 
pijnklachten bemerkt.  
 
Complicaties 

Er bestaat een kleine kans op het 
optreden van complicaties door de 
ganglion Gasseri blokkade: 
• Er kan een blauwe plek ontstaan op de 

plaats waar geprikt is. 
• Na de behandeling kan er napijn 

optreden. Deze napijn kan enkele 
weken aanhouden, maar verdwijnt 
weer vanzelf. Voor de napijn kunt u 
pijnmedicatie innemen.  

• U kunt koorts krijgen. 
• U kunt een allergische reactie krijgen 

op de gebruikte medicatie.  
• Minder vaak voorkomende 

complicaties zijn een doof gevoel in 
het gezicht en het hoornvlies of 
krachtsverlies in de kauwspier.  

• Een zeer zeldzame complicatie is de 
ontwikkeling van zenuwpijn in het 
behandelde gebied (anesthesia 
dolorosa). 

• Soms kan misselijkheid optreden als 
bijwerking van de verschillende 
geneesmiddelen tijdens de sedatie.  
We proberen dit zo veel mogelijk te 
voorkomen. 



• In de loop van de uren na de 
behandeling kunt u zich nog slaperig 
voelen. 

 
In geval van koorts, nekstijfheid of een 
allergische reactie, moet u direct contact 

opnemen met pijnconsulent/ pijnspecialist. 
 
Belangrijk 

• Verwijder nagellak en make-up.  
Het is belangrijk dat de pijnspecialist de 
natuurlijke kleur van uw huid en nagels 
kan zien.  

• Laat waardevolle spullen thuis. 
 

U mag na de behandeling niet alleen naar 
huis en u mag geen voertuig besturen. 
Alleen met het openbaar vervoer reizen 
raden wij af.  
Wij adviseren u ervoor te zorgen dat er de 
eerste 24 uur na de behandeling iemand 
in uw buurt is. 
 
Controleafspraak 

U krijgt een controleafspraak voor twee 
weken na de behandeling thuisgestuurd.  
 
Contact opnemen 

Neem contact met ons op als u: 
• (mogelijk) zwanger bent; 
• diabetes heeft; 
• overgevoelig of allergisch bent; 
• niet weet of u met de bloedverdunners 

moet stoppen of niet; 
• koorts heeft op de dag van de 

behandeling. 
 

Vragen? 

In deze folder hebben we u geïnformeerd 
over een ganglion Gasseri blokkade. Heeft 
u na het lezen van deze folder nog vragen 
over de pijnbehandeling? Stel deze gerust 
aan de arts of pijnconsulent. 
 

Spreekuur pijnconsulenten 

De pijnconsulenten hebben een 
telefonisch spreekuur op werkdagen van 
maandag tot donderdag van 9.00 tot 
10.00 uur.  
Zij zijn te bereiken via telefoonnummer:  
(0182) 50 51 06. U kunt altijd bellen voor 
vragen of advies. 
 

Maken of wijzigen van afspraken 

Voor het maken van afspraken (en 
eventueel het wijzigen ervan) kunt u op 
werkdagen bellen met het secretariaat 
van de Pijnpoli: (0182) 50 50 07 (tussen 8.00 
en 16.00 uur). 
 
Meer informatie 
Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze internetsite: ww.ghz.nl. 
 
Adres 

Groene Hart Ziekenhuis, locatie Gouda 
Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda 
 
Contact 

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis: 
(0182) 50 50 50. 
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