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In te vullen door behandelaar 

Aankruisen welke behandeling van toepassing is: 

 

□    Corticosteroïden 

□    PRF 

□    PRF 

 

Wel/niet stoppen met bloedverdunners: 

 

□ Ja, stoppen met de bloedverdunners _________ dagen 

voor de behandeldatum. 

□ Nee, hoeft niet gestopt te worden. 

□ Niet van toepassing. 

 

Doel behandeling 

Het ganglion sfenopalatinum is een kleine zenuwknoop 

gelegen bij de oogkas en neusholte. Deze zenuwknoop 

bevindt zich zowel links als rechts van uw gezicht. Het 

doel van de behandeling is om de pijngeleiding van deze 

zenuwknoop voor langere tijd uit te schakelen. 

 

Voorbereiding behandeling 

U hoeft thuis geen specifieke voorbereidingen treffen, 

tenzij uw pijnarts anders aangeeft. In principe mag u van 

tevoren gewoon eten en drinken. Houd wel rekening met 

de onderstaande zaken: 

 

 Als u verhinderd bent op de dag van de behandeling, 

kunt u het beste contact opnemen met het polikliniek 

Pijngeneeskunde. 

 Gebruikt u antibiotica? Geef dit dan voorafgaand aan 

de behandeling door aan uw pijnarts. 

 Neemt u bloedverdunners? Bespreek dit dan van 

tevoren met uw arts, zodat passende maatregelen 

genomen kunnen worden. Meestal moet u de 

bloedverdunners een tijd voor de behandeling 

stoppen of vervangen door een ander geneesmiddel. 

 Heeft u een allergie voor jodium of andere 

ontsmettingsmiddelen, pleisters, contrast- of 

verdovingsmiddelen? Meldt dit dan voor de start van 

de behandeling. 

 Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Meld dit 

dan voor de start van de behandeling. 

 Op de dag van uw behandeling mag u niet actief 

deelnemen aan het verkeer. Zorg daarom voor een 

begeleider die u na de behandeling naar huis kan 

begeleiden. 

  

Verloop behandeling 

U wordt op de afgesproken tijd verwacht op de polikliniek 

Pijngeneeskunde. Deze vindt u op de eerste verdieping 

van ons ziekenhuis in Goes. U meldt zich bij de balie en 

geeft hier uw toestemmingsverklaring af (als u deze van 

tevoren heeft ontvangen). 

 

Wij helpen u om in de juiste positie op de behandeltafel 

te gaan liggen of zitten. Na het schoonmaken van de huid 

met een desinfecterende vloeistof wordt het 

behandelgebied afgedekt met steriele doeken. De pijnarts 

verdooft het te behandelende gebied. Als de naald in de 

juiste positie is, geeft de pijnarts de medicatie, de 

verdovingsvloeistof en het ontstekingsremmende middel 

(corticosteroïd). De behandeling duurt doorgaans zo’n  

15-20 minuten. Op de plaats van de injectie wordt een 

pleister geplakt, deze mag u na een paar uur verwijderen.  

 

Na de behandeling wordt u naar een speciale ruimte 

gebracht waar u in een comfortabele ligstoel mag 

plaatsnemen en wordt geobserveerd door een 

verpleegkundige. U mag iets meenemen ter ontspanning 

zoals een (puzzel)boek of muziek.  

Houd er rekening mee dat u ongeveer 1-2 uur op de 
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polikliniek Pijngeneeskunde aanwezig bent. Voordat u 

naar huis gaat, maakt u een controleafspraak. 

 

Mogelijke bijwerkingen en complicaties 

We voeren de behandeling vanzelfsprekend zorgvuldig 

uit. Toch bestaat er een geringe kans op het optreden van 

bijwerkingen of complicaties: 

 

 Napijn. Dit is slechts tijdelijk en verdwijnt na enkele 

dagen. U kunt hiervoor uw pijnstillers innemen. 

 Er is een kleine kans op het optreden van een doof 

gevoel in het gehemelte. In zeldzame gevallen treedt 

er een doof gebied op bij de bovenkaak en/of 

tandenrij.  

 Doof gevoel in behandelgebied. Dit verdwijnt na 

enkele uren als de verdoving is uitgewerkt.  

 Na de behandeling kan een bloedneus optreden, ook 

nog na 24 uur. 

 U kunt (na toediening van corticosteroïden) opvliegers 

en een rood, warm gezicht krijgen. Deze bijwerking 

kan zowel bij vrouwen als mannen optreden. Bij 

vrouwen kan de menstruatie een cyclus verstoord 

raken. 

 Als er een bloedvaatje is geraakt bij het prikken, kan 

een bloeduitstorting ontstaan. Dit veroorzaakt soms 

wat pijn.  

 

Resultaat 

Het resultaat van de behandeling is pas na enkele weken 

te beoordelen. In een aantal gevallen is een herhaling of 

een aanvullende behandeling noodzakelijk. Uw pijnarts zal 

dit verder met u bespreken. 

 

Contact 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan 

kunt u contact opnemen met de polikliniek 

Pijngeneeskunde. Dit kan van maandag tot en met 

donderdag van 8.30-16.30 uur via telefoonnummer 088 

125 00 00. 


