
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GANGLION CERVICALE SUPERIOR 

 

 

FRANCISCUS GASTHUIS 

 

 



Inleiding 
Het ganglion cervicale superior loopt aan de voorzijde van de 
tweede en derde nekwervel en kan verantwoordelijk zijn voor 
verschillende pijnklachten. Vooral bij diverse vormen van 
hoofd- en aangezichtspijn kan deze zenuw een rol spelen, maar 

ook bij nek-, schouder-, arm-, en borstpijn. 

 
Let op! 

 Wanneer u bloedverdunners (acenocoumarol, marcoumar, 
plavix of ascal) gebruikt, krijgt u van uw arts te horen hoe 
lang u stopt met de bloedverdunners. 

 Hebt u een allergie voor medicijnen, meldt u dit dan 

voorafgaand aan de ingreep. 
 Hebt u algemene verschijnselen van ziek zijn, zoals koorts, 

hoesten of benauwdheid? Neemt u dan contact op met de 
polikliniek Pijnbestrijding.  

 Bent u zwanger of vermoedt u dat u zwanger bent? Dan kan 
de behandeling niet doorgaan. De reden hiervoor is dat er 
tijdens de behandeling met röntgenstralen wordt gewerkt.  

 U mag niet zelf naar huis rijden en ook niet alleen reizen met 
het openbaar vervoer. Laat u zich daarom ophalen door 
iemand die u met de auto naar huis brengt of die u begeleidt 
in het openbaar vervoer. Dus: u mag wel alleen komen, 

maar u mag niet alleen weg.  
 Het bezoek blijft voor, tijdens en na de behandeling niet op 

de zaal van de polikliniek. U bezoek mag wachten op de 
gang, in de wachtruimte of in restaurant Assisi Plaza.  

 



De behandeling 
Op de dag van de behandeling komt u naar de polikliniek 
Pijnbestrijding, de tijd staat op uw kaartje. U trekt gemakkelijk 
zittende kleding aan. 
 
Er wordt eventueel bij u een venflon (naaldje) ingebracht. 
U gaat op de tafel op uw rug liggen met een klein kussentje 
onder uw hoofd. Vervolgens wordt de nek gedesinfecteerd. De 
pijnspecialist dekt de plaats af met een steriele doek. De 
behandeling vindt plaats met behulp van röntgenstralen, zodat 
de plaats van de naald goed te bepalen is. Als de goede plaats 
is bepaald, wordt de medicatie ingespoten. 

 
Na de behandeling ligt u nog ongeveer een uur op bed of zit u 
op een stoel. Zodra naar huis gaat, krijgt u een 
controleafspraak mee. 
 
Eerst wordt het ganglion cervicale superior met een 
medicamenteuze proefblokkade behandeld. Als blijkt dat uw 
pijnklachten duidelijk verbeteren, dan voeren we op een later 
tijdstip een definitieve behandeling uit door deze zenuw te 
verwarmen. Uw pijnklachten kunnen daardoor langduriger 
afnemen. U krijgt dan van ons een folder mee, waarin deze 

behandeling staat uitgelegd.  

 

Bijwerkingen en complicaties 
Kort na de inspuiting kan uw ooglid gaan hangen en heeft u een 
vernauwde pupil. Dit is van tijdelijke aard en duurt een aantal 
uren tot een dag.  

 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
op werkdagen tussen 8.00 tot 12.00 uur telefonisch contact 
opnemen met de polikliniek Pijnbestrijding, via telefoonnummer 

010 – 461 6674.  
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