TRIGEMINUSNEURALGIE
Essentiële Trigeminusneuralgie
Aanvallen van heftige, enkelzijdige, flitsende pijn in het verzorgingsgebied van doorgaans tweede of
derde tak van de n.trigeminus, welke enkele seconden, bij uitzondering minuten duren. Pijn is
snijdend, stekend, vlammend. Tussen de aanvallen pijnvrij. Indien de pijnaanvallen zeer frequent
optreden is tussen de aanvallen ook wel een zeurende pijn aanwezig. Indien carbamazepine (tot 1200
mg per etmaal) geen duidelijke pijnreductie bewerkstelligt, betreft het geen trigeminusneuralgie, maar
een andersoortige neuralgiforme pijn.
Aangezichtspijn met triggerpoints (in 97% van de gevallen) : aanraken, bewegen,
temperatuurverschillen (soms in gebitselementen of TMJ) kunnen de aanvallen opwekken
Bij een voorlopige diagnose trigeminus neuralgie -> verwijzing naar de neuroloog en in afwachting van
dat consult R/carbamazepine(opbouwschema conform Farmacotherapeutisch Kompas, let op de
“Waarschuwingen / Voorzorgen”). Bij een definitieve diagnose, na MRI brein-brughoek en
carbamazepine medicatie met duidelijke pijnreductie, kan ook overwogen worden patiënt naar een
neurochirurg te verwijzen voor microvasculaire decompressie volgens Jannetta.
Trigeminusneuralgie is een vorm van neuralgiforme (=aanvalsgewijze) pijn, zoals
glossofaryngeusneuralgie, Hortonse neuralgie (=”clusterheadache”), paroxismale hemicrania, maar
ook pulpitis gebitselement. Iedere vorm van neuralgiforme pijn is het gevolg van een begrepen
pathofysiologisch mechanisme, waarvoor adequate therapie voorhanden is. Zie stroomdiagram;
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Toelichting
Vaak in combinatie met atypische aangezichtspijn (42%); vaker bij ouderen, iets vaker bij vrouwen
Etiologie
Pulserend bloedvat (92% arterie) tegen zenuw (97% vd gevallen)
tumor (schedelbasismetastase, nasofarynx, brughoektumor)
multiple sclerose
e causa ignota
Therapie
Medicatie: carbamazepine (alternatieven: spierrelaxantia: baclofen; antipsychotica: pimozide;
antidepressiva: clomipramine, amitriptyline)
Neurochirurgie: microvasculaire decompressie volgens Jannetta; (alternatieven: thermolaesie ggl.
Gasseri; Gamma-knife chirurgie ggl. Gasseri; neurolysis; perifere neurectomie, compressie ganglion
Gasseri).
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