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Samenvatting
Trigeminusneuralgie komt voor bij 2% van de patiënten met multipele sclerose en wordt 
veelal toegeschreven aan een laesie in de pons dichtbij de nucleus trigeminus of de intre-
deplaats van de trigeminuswortel. Tevens zijn er aanwijzingen dat in een substantieel deel  
van deze patiënten ook neurovasculaire compressie van het proximale deel van de nervus  
trigeminus kan worden aangetoond. Aangezichtspijn bij multipele sclerosepatiënten komt 
vaak terug na een initieel succesvolle behandeling. Verscheidene behandelingsopties zijn 
in het verleden onderzocht, waaronder a) medicamenteuze behandeling, b) operatieve behan-
deling bestaande uit microvasculaire decompressie en verschillende percutane ablatieve 
technieken en c) radiochirurgie met Gamma Knife, lineaire versneller of Cyberknife. Patiënten 
met trigeminusneuralgie-multipele sclerose worden in eerste instantie farmacologisch behan-
deld. Wanneer onvoldoende pijncontrole bereikt wordt of teveel bijwerkingen ontstaan, is 
een invasieve therapievorm geïndiceerd. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de 
huidige behandelingsmogelijkheden van trigeminusneuralgie bij multipele sclerose.
(Tijdschr Neurol en Neurochir  2012;113:194-200)

Summary
Trigeminal neuralgia is apparent in 2% of the patients with multiple sclerosis and it is usually 
attributed to a pontine lesion close to the trigeminal nucleus or trigeminal root entry zone. 
It is also suggested that in a substantial part of these patients neurovascular compression of 
the proximal trigeminal nerve can be found. Trigeminal neuralgia attributed to multiple scle-
rosis often recurs after initial successful treatment. Several therapeutic options are sug-
gested in the past, including a) pharmacological treatment, b) surgical treatment consisting 
of microvascular decompression and percutaneous ablative procedures and c) radiosurgery 
by Gamma Knife, linear accelerator or Cyberknife. Patients with trigeminal neuralgia-multiple 
sclerosis are initially treated pharmacologically. If adequate pain control isn’t achieved or too 
many side effects occur, an invasive treatment is indicated. A review of current treatment 
options regarding trigeminal neuralgia in multiple sclerosis will be given.
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Inleiding
Multipele sclerose (MS) is een T-cel gemedieerde 
aandoening waarbij demyelinisatie van de witte stof 
in het gehele centraal zenuwstelsel (czs) kan optreden. 
De meest voorkomende verschijnselen zijn gerelateerd 
aan letsels in het visuele systeem, het cerebellum, 
het cervicale/thoracale myelum en de hersenstam. 
Onderzoeken over pijn bij MS rapporteren een grote 
variëteit van voorkomen (30 tot 90%), afhankelijk 
van het meenemen van neurogene pijn al dan niet in 
combinatie met niet-neurogene pijn.1,2  Bij 2% van 
de patiënten treden er manifestaties van pijn in het 
aangezicht op, trigeminusneuralgie (TN) genoemd.3 
TN wordt gekenmerkt door terugkerende, kort-
durende aanvallen van hevige pijn in het verzor-
gingsgebied van de n. trigeminus.1

Een essentieel verschil tussen TN-MS en ‘idiopathi-
sche’ TN is dat bij MS-patiënten met dezelfde thera-
peutische mogelijkheden in mindere mate adequate 
pijncontrole bereikt wordt.4-15 Verder ontwikkelen 
patiënten met TN-MS relatief vaak bilaterale pijn 
(11-31%).14

Hoewel bij idiopathische TN inmiddels consensus 
is bereikt over de ontstaanswijze – neurovasculaire 
compressie ter hoogte van de ‘root entry zone’ 
(REZ) van de n. trigeminus – doet TN-MS een 
complexere achtergrond vermoeden.16 Hiernavolgend 
worden de huidige inzichten omtrent de oorzaak 
van TN-MS alsmede de effectiviteit van de meest 
gebruikte behandelingsopties besproken.

Pathofysiologie 
Een centrale demyeliniserende laesie in het trigemi-
nussysteem als aanleiding voor TN-MS is een al 
langer bestaande hypothese (zie Figuur 1).3

In het algemeen is slechts een beperkte relatie aan-
getoond tussen de MRI-bevindingen en de klinische 
symptomen bij MS.17 In het geval van TN-MS toon-
den Broggi et al. echter in een studie met 35 patiënten 
via MRI-onderzoek in 74% van de gevallen demye-
liniserend letsel in de tractus trigeminus aan. Bij 46% 
van deze MS-patiënten bleek ook significante peri-
fere vasocompressie ter hoogte van de REZ van de 
n. trigeminus aanwezig te zijn.11 In een andere studie 
is eveneens het voorkomen van neurovasculaire com-
pressie bij TN-MS beschreven.18 Het ontstaan van 
TN-MS is daarom niet louter te verklaren door cen-
trale demyelinisatie, maar lijkt afhankelijk te zijn 
van meerdere factoren. Deze zijn in te delen in zowel 
een extrinsieke component, zoals beschreven bij de 
idiopathische TN, als intrinsiek centraal letsel ver-
oorzaakt door MS. In het meest simpele geval spelen 
deze factoren een onafhankelijke rol bij het ontstaan 
van de aangezichtspijn. Een andere mogelijkheid is 
echter dat deze factoren  een complex verband vormen 
waarin de gevolgen van neurovasculaire compressie 
wellicht eerder significant worden door de verhoogde 
exciteerbaarheid van het centraal aangedane trige-
minussysteem. Deze laatste theorie verklaart mogelijk 
de hoge incidentie van TN-MS en daarnaast een 
vaker bilateraal voorkomen.10

Uit publicaties over de behandeling van TN-MS in 
de afgelopen jaren, blijkt dat onderzoekers veelal 
niet eensgezind zijn over de pathofysiologie en dat  
er vanuit verschillende hypotheses gezocht is naar 
mogelijke therapeutische opties. Zo heeft men over 
het algemeen geen rekening gehouden met het bestaan 
van de subgroep van MS-patiënten bij wie er naast 
het chronische ziektebeeld ook sprake is van een 
neurovasculair compressiesyndroom.4-8,12-15

Farmacologische behandeling van 
trigeminusneuralgie
De medicamenteuze behandeling van TN-MS begint 
veelal met anticonvulsieve medicijnen.19

Het middel van eerste keuze is carbamazepine. 
Hooge et al. beschreven in een retrospectieve studie 
met 27 TN-MS-patiënten dat carbamazepine bij  

Figuur 1. MRI-opname tijdens radiochirurgie bij multipele 

sclerosepatiënt met trigeminusneuralgie links en zichtbare 

hyperintensiteit in de pons.

1



5

Ti jdschrif t voor Neurologie & Neurochirurgie vol 113  -  nr. 5  -  oktober 2012 196

tien patiënten complete pijncontrole gaf en bij tien 
andere patiënten gedeeltelijke pijncontrole. Bij vier 
patiënten werd de behandeling vanwege bijwerkingen 
stopgezet (zie Tabel 1).3 Fenytoïne is een tweede keuze 
anticonvulsivum, maar geeft veelal een minder goed 
resultaat.20 Beide middelen grijpen aan op het czs; 
mogelijke bijwerkingen zijn duizeligheid, ataxie en 
slaperigheid. Daardoor verdragen patiënten die als 
gevolg van MS neurologische uitval ondervinden 
deze medicatie minder goed. Het effect van carba-
mazepine kan binnen een aantal maanden afnemen, 
waardoor ophoging van de dosering binnen een half 
jaar vaak noodzakelijk is. In combinatie met de bij-
werkingen hebben deze medicamenten beperkingen 
in de toepassing bij MS-patiënten.21

Lamotrigine is eveneens effectief gebleken als behan-
deling voor TN-MS. Het voordeel ten opzichte van 
de eerder genoemde anticonvulsiva is het minder 
frequent optreden van bijwerkingen.22 In een pros-
pectief onderzoek kregen achttien patiënten die 
geen goed effect van carbamazepine hadden onder-
vonden, lamotrigine voorgeschreven. Volledige tot 
vrijwel volledige pijncontrole werd bereikt bij zeven-
tien patiënten. In verband met neveneffecten moest 
één patiënt met de medicatie stoppen. Patiënten wer-
den in tegenstelling tot carbamazepine niet refractair 

voor lamotrigine.22

In een studie van Khan et al. is onderzoek gedaan 
naar het effect van gabapentine bij MS-patiënten 
met TN, die refractair waren voor conventionele 
medicamenten. Van de zeven participanten verkregen 
zes complete pijncontrole; bij één patiënt werd gedeel-
telijke pijncontrole bereikt. Gedurende een follow-
up-periode van een jaar bleef dit effect gelijk zonder 
het ontstaan van bijwerkingen.19

Gezien het aanbod aan relatief nieuw ontwikkelde 
anti-convulsiva met verschillende werkingsmecha-
nismen is onderzocht of polytherapie een uitkomst 
zou kunnen zijn bij de behandeling van TN-MS.  
In een studie van Solaro et al. is het gebruik van 
gabapentine in combinatie met een lage dosering 
carbamazepine dan wel lamotrigine met elkaar ver-
geleken met als doel betere pijncontrole en minder 
bijwerkingen. In totaal werden elf patiënten met 
MS geïncludeerd die carbamazapine of lamotrigine 
gebruikten en hier geen effect dan wel een teveel aan 
bijwerkingen van ondervonden; bij dosisverlaging 
van de oorspronkelijke medicatie en toevoeging van 
gabapentine meldden tien patiënten complete pijn-
controle; een patiënt had gedeeltelijke pijncontrole. 
Twee patiënten hielden bijwerkingen van de oorspron-
kelijke medicatie.24 

Tabel 1. Overzicht studieresultaten van verschillende medicamenteuze behandelingsopties

Auteur Jaartal N Middel Effect (%)* Bijwerkingen Follow-up 
(mnd)

++ + -

Hooge et al.3 1995 27 carbamazepine 
(CBZ)

37 37 7 4 patiënten gestopt in 
verband met bijwerkingen, 
1 'lost to follow-up'

72

Leandri et al.22 2000 18 lamotrigine
(LTG)

83 6 6 1 patiënt gestopt in 
verband met huiduitslag

10 

Solaro et al.24 2000 11 gabapentine in 
combinatie met 
CBZ of LTG

91 9 0 2 patiënten hielden 
bijwerkingen; minder dan 
met CBZ of LTG alleen

2 

Khan et al.19 1998 7 gabapentine 86 14 0 geen bijwerkingen gemeld 12 

Zvartau-Hind 
et al.25

2000 6 topiramaat** 100 0 0 geen bijwerkingen gemeld 6 

DKMG- 
studiegroep26

2003 18 misoprostol 45 33 0 4 patiënten meldden bijwer-
kingen, waarvan 1 gestopt

1

* Effect gedefinieerd als 1) ++: complete pijncontrole, 2) +: gedeeltelijke pijncontrole en 3) -: geen effect.
**1 patiënt kreeg topiramaat in combinatie met carbamazepine.
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In een studie van Zvartau-Hind et al. werd bij vijf van 
zes MS-patiënten die geen baat hadden bij conven-
tionele medicatie complete pijncontrole verkregen 
met topiramaat; bij de zesde patiënt werd met een 
combinatie van topiramaat en carbamazepine even-
eens pijncontrole bereikt. Er werden geen bijwerkingen 
gemeld.25

Uit een studie van Reder et al. bleek dat misoprostol, 
een prostaglandine E-analoog, wellicht een effec-
tieve en veilige behandeling kan zijn voor TN-MS. 
Mogelijk inhibeert misoprostol demyelinisatie door 
het onderdrukken van de inflammatoire activiteit 
van T-cellen.21 Uit een onderzoek van het Duits 
Migraine en Hoofdpijn Gezelschap (de DMKG-
studiegroep) bleek dat bij veertien van de achttien 
onderzochte MS-patiënten met refractaire TN een 
halvering van de dagelijkse frequentie aan pijnaan-
vallen optrad bij gebruik van misoprostol. Door vier 
patiënten werden bijwerkingen gemeld.26

Operatieve behandeling van trigemi-
nusneuralgie
Invasieve behandeling is in geval van TN-MS geïn-
diceerd wanneer de medicamenteuze therapie on-
voldoende effect sorteert of als teveel bijwerkingen 
ontstaan. De meest gebruikte operatieve technieken 
voor de behandeling van idiopathische TN zijn  
1) microvasculaire decompressie (MVD) en 2) per-
cutane rhizotomie door radiofrequente (RF)-thermo-

coagulatie, glycerol of ballon-microcompressie. 
MVD is jarenlang een contra-indicatie geweest voor 
de behandeling van TN-MS, gezien het algemeen 
verondersteld verschil met idiopatische TN in patho-
fysiologisch mechanisme. In het afgelopen decen-
nium is echter gebleken dat MVD bij een subgroep 
van MS-patiënten een rol kan spelen en dat er geen 
absolute contra-indicatie is voor het uitvoeren van 
deze ingreep bij MS.10-11

Percutane rhizotomie
Rhizotomie door middel van radiofrequente golven is 
de oudste percutane techniek binnen de behandeling 
van TN. Uit verschillende studies is gebleken dat 
deze ablatieve techniek in het geval van TN-MS de 
voorkeur heeft.7,8,12,13 Door middel van een naald die 
door de kaak en het foramen ovale wordt ingebracht, 
worden elektrische impulsen toegediend in het gan-
glion van Gasser.
In een studie van Kanpolat et al. werd in een popu-
latie van zeventien MS-patiënten met TN bij veertien 
patiënten (82,4%) complete pijncontrole bereikt na 
een of meerdere RF-behandelingen. Bij de overige drie 
patiënten (17,6%) werd gedeeltelijke pijncontrole 
behaald in combinatie met een lagere medicatiedose-
ring dan vóór de initiële operatie (zie Tabel 2).9 Een 
soortgelijke studie van Berk et al. met een groep van 
zestien patiënten met aangezichtspijn waarvan dertien 
MS-patiënten, liet na eveneens een of meerdere RF-
behandelingen bij dertien (81%) patiënten complete 

Tabel 2. Overzicht studieresultaten van verschillende invasieve behandelingsopties

Studie Jaartal N Procedure Effect (%)* Follow-up
(mnd)

Bijwerkingen   

++ + BNI I-III

Kanpolat et al.7 2000 17 thermocoagulatie 82 18 - 60 76,5% doofheid gelaat

Berk et al.8 2003 13 thermocoagulatie 81 19 - 52 doofheid gelaat**

Broggi et al.11 2004 35 microvasculaire 
decompressie

42 17 - 44 2,5% partiële facialis-parese

Verheul et al.15 2010 31 Gamma Knife- 
radiochirurgie

- - 54 28 6-24% doofheid gelaat
0,3% anesthesia dolorosa

Zorro et al.14 2009 37 Gamma Knife 
radiochirurgie

- - 68 57 5,4% doofheid gelaat

* Effect gedefinieerd als 1) ++: complete pijncontrole zonder medicatie, 2) +: gedeeltelijke pijncontrole met medicatie
 en 3) BNI I-IIIA: omvat adequate pijncontrole zonder (I) of met (IIIB) medicatiebehoefte. 
** Geen percentages vermeldt.
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pijncontrole zien. Bij de overige drie (19%) was sprake 
van adequate pijncontrole in combinatie met pijn-
medicatie.10 De follow-up-perioden van beide studies 
waren gemiddeld respectievelijk 60 (6-141) en 52 
(24-84) maanden. In de studie van Kanpolat was 
postoperatief bij dertien patiënten (76,5%) sprake 
van doofheid in het gelaat; in de studie van Berk werd 
deze complicatie eveneens gemeld zonder opgave 
van een percentage.9,10 

Microvasculaire decompressie
MVD is gericht op het behandelen van neurovascu-
laire compressie als oorzaak voor TN. 
In 1999 suggereerden Broggi et al. dat microvascu-
laire decompressie een behandelingsoptie zou kunnen 
zijn voor TN-MS.9 In 2004 evalueerden zij een groep 
van 35 MS-patiënten die MVD hadden ondergaan. 
Drie patiënten ondergingen een tweede MVD nadat 
de initiële operatie geen effect gaf. Van twee patiënten 
waren de follow-up-gegevens niet bekend. Op de 
lange termijn werd bij 42% complete pijncontrole 
bereikt. Bij 17% was er sprake van pijncontrole in 
combinatie met een lage dosering pijnmedicatie en bij 
8% was dit het geval in combinatie met hoge dosering 
medicatie. Bij één patiënt (2,5%) ontstond een tijde-
lijke partiële facialisparese als gevolg van de ingreep.11

In een studie van Resnick et al. bestaande uit vijf MS-
patiënten waren de resultaten van een behandeling 
met MVD minder goed; ondanks dat initieel bij alle 
patiënten pijncontrole bereikt werd, kwam de pijn 
in drie van de vijf gevallen na 4-24 maanden terug. 
De twee overige patiënten bleven langdurig (24-51 
maanden) pijnvrij nadat zij MVD in combinatie met 
een partiële rhizotomie ondergingen.27

Radiotherapeutische behandeling van 
trigeminusneuralgie
Radiochirurgie is een bestralingstechniek waarbij 
met uiterste precisie een hoge stralingsdosis wordt 
toegediend op een intracraniële structuur met een 
zeer beperkte stralenbelasting voor de omliggende 
structuren. De techniek werd in 1951 geïntroduceerd 
door Lars Leksell. Radiochirurgie bij TN wordt mees-
tal uitgevoerd met een Gamma Knife, met als meest 
gebruikte focus de REZ van de n. trigeminus. Heden-
tendage kan deze techniek ook worden uitgevoerd 
met een lineaire versneller of Cyberknife. Er zijn ech-
ter van deze twee methodes voor wat betreft TN- 

MS nog geen resultaten in de literatuur beschreven.
Radiochirurgie wordt toegepast bij patiënten bij wie 
medicatie niet het gewenste effect sorteert. In de 
afgelopen vijftien jaar zijn diverse publicaties ver-
schenen waarin de klinische toepassing van Gamma 
Knife radiochirurgie bij TN-MS werd geëvalu-
eerd.4,5,14,15,28 Desondanks is onderlinge vergelijking 
hierin niet eenvoudig, hoofdzakelijk omdat de uitkomst 
van de behandeling veelal niet concreet dan wel gelijk-
vormig werd gedefinieerd. Daarnaast bestaan er onder-
linge verschillen op het gebied van stralingsdosering 
en duur van de follow-up-periode. Een beperkt aantal 
studies op dit gebied is beter te interpreteren doordat 
een uniforme uitkomstmaat is gehanteerd, namelijk 
pijncontrole gedefinieerd met de ‘Barrow Neurolo-
gical Institute’ (BNI)-schaal (zie Tabel 3).14,15

In twee studies met 31 en 37 MS-patiënten werd  
de kans op adequate pijncontrole, gedefinieerd als 
BNI-pijnscore I-IIIb, na een of twee Gamma Knife-
behandelingen geëvalueerd. De kans op aanhou-
dende pijnverlichting, berekend met een kaplan- 
meieranalyse, was 56-68% na vijf jaar. Het mediane 
tijdsinterval tussen de behandeling en het bereiken 
van adequate pijncontrole bedroeg 7-20 dagen (sprei-
ding een dag tot vijf maanden). In beide studies bleek 
een eerdere invasieve ingreep in de voorgeschiedenis 
een negatief prognostische factor. Als complicatie 
werd, afhankelijk van het uitvoeren van een tweede 
behandeling, bij 5-24% van de patiënten een doof 
gevoel in het gelaat gerapporteerd.14,15 In de studie 
van Zorro et al. had 87% van de onderzoekspopulatie 
een eerdere operatieve ingreep ondergaan zonder 
voldoende resultaat.14

Tabel 3. Pijnscore voor trigeminus- 
neuralgie gedefinieerd met de ‘Barrow 
Neurological Institute’ (BNI)-schaal.

‘BNI Pain Intensity Score’

1 geen pijn, geen medicatie.

2 af en toe pijn, geen medicatie.

3a geen pijn met medicatie.

3b af en toe pijn, goed onder controle met medicatie.

4 af en toe pijn, onvoldoende onder controle met 
medicatie.

5 ernstige pijn, geen effect van medicatie.
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Conclusie
Binnen de populatie van TN-MS-patiënten bestaat 
een subgroep bij wie, naast pathologie van het czs, ook 
sprake is van een neurovasculaire compressie.
Uit kleinschalige studies blijken middelen als carba-
mazepine, fenytoïne, lamotrigine, topiramaat en gaba-
pentine effectief te zijn als mono- dan wel polytherapie. 
Bij uitblijven van het gewenste effect van de medica-
menteuze therapie kan worden overgegaan op inva-
sieve behandelingsmogelijkheden (zie Figuur 2).
RF-thermocoagulatie is de meest effectieve inva-
sieve behandeling om de pijnklachten bij TN-MS te 
onderdrukken, Gamma Knife-radiochirurgie geeft 
echter het minste risico op complicaties. Daarnaast 
heeft een deel van de patiënten die eerder medica-
menteus en chirurgisch behandeld is, alsnog baat 
bij Gamma Knife-radiochirurgie.
Er zijn enkele gevallen beschreven binnen de sub-
groep van MS-patiënten met een neurovasculair com-
pressiesyndroom, bij wie door middel van MVD, al 

dan niet in combinatie met een partiële rhizotomie, 
langdurige pijncontrole is bereikt. Tot op heden is 
de toegevoegde waarde van MVD bij TN-MS echter 
nog niet voldoende aangetoond.
Ten aanzien van de behandeling van TN-MS bestaat 
de behoefte aan vergelijkend onderzoek bij grotere 
groepen MS-patiënten gedurende een langere follow-
up-periode en met een uniforme uitkomstmaat. De 
geschatte Nederlandse populatie van 320 patiënten 
met TN-MS biedt perspectief voor grootschaliger 
onderzoek. 

Referenties
1. Clifford DB, Trotter JL. Pain in multiple sclerosis. Arch Neurol 1984;41:1270-2.

2. Hirsh AT, Turner AP, Ehde DM, et al. Prevalence and impact of pain in 

multiple sclerosis: physical and psychologic contributors. Arch Phys Med 

Rehabil 2009;90:646-51.

3. Hooge JP, Redekop WK. Trigeminal neuralgia in multiple sclerosis.  

Neurology 1995;45:1294-6.

Figuur 2. De behandelingsprocedure bij trigeminusneuralgie-multipele sclerose (TN-MS)  * Uitkomst therapie gedefinieerd als 

succesvolle behandeling met adequate pijncontrole (+) en falen therapie door onvoldoende effect of snelle terugkeer van pijn (-).  

** Microvasculaire decompressie is niet opgenomen in dit model vanwege de geringe toepassing bij TN-MS in de praktijk. 

2



5

Ti jdschrif t voor Neurologie & Neurochirurgie vol 113  -  nr. 5  -  oktober 2012 200

4. Rogers CL, Shetter AG, Ponce FA, et al. Gamma knife radiosurgery for 

trigeminal neuralgia associated with multiple sclerosis. J Neurosurg 

2002;97:529-32.

5. Cheng JS, Sanchez-Mejia RO, Limbo M, et al. Management of medically 

refractory trigeminal neuralgia in patients with multiple sclerosis. Neurosurg 

Focus 2005;18:e13.

6. Dhople AA, Adams JR, Maggio WW, et al. Long-term outcomes of Gamma 

Knife radiosurgery for classic trigeminal neuralgia: implications of treatment 

and critical review of the literature. J Neurosurg 2009;111:351-8.

7. Kanpolat Y, Berk C, Savas A, et al. Percutaneous controlled radiofrequency 

rhizotomy in the management of patients with trigeminal neuralgia due to 

multiple sclerosis. Acta Neurochir 2000;142:685-9.

8. Berk C, Constantoyannis C, Honey CR. The treatment of trigeminal neu-

ralgia in patients with multiple sclerosis using percutaneous radiofrequency 

rhizotomy. Can J Neurol Sci 2003;30:220-3.

9. Broggi G, Franzini A, Lasio G, et al. Long-term results of percutaneous 

retrogasserian thermorhizotomy for “essential” trigeminal neuralgia: consi-

derations in 1000 consecutive patients. Neurosurgery 1990;26:783-6.

10. Broggi G, Ferroli P, Franzini A, et al. Role of microvascular decompression 

in trigeminal neuralgia and multiple sclerosis. Lancet 1999;354:1878-9.

11. Broggi G, Ferroli P, Franzini A, et al. Operative findings and outcomes  

of microvascular decompression for trigeminal neuralgia in 35 patients  

affected by multiple sclerosis. Neurosurgery 2004;55:830-9. 

12. Pickett GE, Bisnaire D, Ferguson GG. Percutaneous retrogasserian 

glycerol rhizotomy in the treatment of tic douloureux associated with multiple 

sclerosis. Neurosurgery 2005;56:537-45.

13. Kondziolka D, Lunsford LD, Bissonette DJ. Long-term results after  

glycerol rhizotomy for multiple sclerosis-related trigeminal neuralgia. Can J 

Neurol Sci 1994;21:137-40.

14. Zorro O, Lobato-Polo J, Kano H, et al. Gamma knife radiosurgery for 

multiple sclerosis-related trigeminal neuralgia. Neurology 2009;73:1149-54.

15. Verheul JB, Hanssens PE, Te Lie S, et al. Gamma Knife surgery for  

trigeminal neuralgia: a review of 450 consecutive cases. J Neurosurg 

2010;113:160-70.

16. Love S, Coakham HB. Trigeminal neuralgia: pathology and pathogenesis. 

Brain 2001;124:2347-60.

17. Miller DH, Grossman RI, Reingold SC, et al. The role of magnetic reso-

nance techniques in understanding and managing multiple sclerosis. Brain 

1998;121:3-24.

18. Meaney JF, Watt JW, Eldridge PR, et al. Association between trigeminal 

neuralgia and multiple sclerosis: role of magnetic resonance imaging.  

J Neurol Neurosurg Psychiatry 1995;59:253–9.

19. Khan OA. Gabapentin relieves trigeminal neuralgia in multiple sclerosis 

patients. Neurology 1998;51:611-4.

20. Reder AT, Arnason BG. Trigeminal neuralgia in multiple sclerosis  

relieved by a prostaglandin E analogue. Neurology 1995;45:1097-100.

21. Lunardi G, Leandri M, Albano C, et al. Clinical effectiveness of lamotrigine 

and plasma levels in essential and symptomatic trigeminal neuralgia.  

Neurology 1997;48:1714-7.

22. Leandri M, Lunardi G, Inglese M, et al. Lamotrigine in trigeminal neuralgia 

secondary to multiple sclerosis. J Neurol 2000;247:556–8.

23. Rosner H, Rubin L, Kestenbaum A. Gabapentin adjunctive therapy in 

neuropathic pain states. Clin J Pain 1996;12:56-8.

24. Solaro C, Messmer UM, Uccelli A, et al. Low-dose gabapentin combined 

with either lamotrigine or carbamazepine can be useful therapies for trigeminal 

neuralgia in multiple sclerosis. Eur Neurol 2000;44:45-8.

25. Zvartau-Hind M, Din MU, Gilani A, et al. Topiramate relieves refractory 

trigeminal neuralgia in MS patients. Neurology 2000;55:1587-8.

26. DMKG Study Group. Misoprostol in the treatment of trigeminal neuralgia 

associated with multiple sclerosis. J Neurol 2003;250:542-5.

27. Resnick DK, Jannetta PJ, Lunsford LD, et al. Microvascular decom-

pression for trigeminal neuralgia in patients with multiple sclerosis. Surg 

Neurol 1996;46:358-61.

28. Huang E, Teh BS, Zeck O, et al. Gamma knife radiosurgery for treatment 

of trigeminal neuralgia in multiple sclerosis patients. Stereotact Funct  

Neurosurg 2002;79:44-50.

Aanwijzingen voor de praktijk

1. Patiënten met TN-MS zijn in de meerderheid van de gevallen afdoende te behandelen met farma-

cologische mono- dan wel polytherapie.

2. Percutane rhizotomie door middel van radiofrequente thermocoagulatie geeft binnen de invasieve 

behandelingsopties het hoogste percentage adequate pijncontrole.

3. Gamma Knife-radiochirurgie is een geschikte, weinig invasieve therapie en onderscheidt zich van 

de conventionele operatieve technieken door een laag risico op complicaties.

4. Patiënten met TN-MS die ondanks medicamenteuze dan wel operatieve behandeling niet pijnvrij zijn, 

kunnen alsnog baat hebben bij Gamma Knife-radiochirurgie.


