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Samenvatting
Indien medicatie bij patiënten met trigeminusneuralgie onvoldoende pijnverlichting of teveel 
bijwerkingen geeft, is een vorm van invasieve behandeling geïndiceerd. De keuze bestaat uit 
operatieve microvasculaire decompressie of een van de percutane destructieve technieken 
zoals thermolaesie, balloncompressie of glycerol-rhizolyse. Recentelijk is ook Gamma Knife 
radiochirurgie toegepast als behandeling. Van deze nieuwe behandeling beginnen de acute- 
en langetermijneffecten op de pijn zich af te tekenen. Deze effecten lijken vergelijkbaar met 
de percutane destructieve technieken, maar zijn ondergeschikt aan de resultaten van de mi-
crovasculaire decompressie. Ernstige bijwerkingen komen na een behandeling met de Gam-
ma Knife minder vaak voor in vergelijking met de overige destructieve technieken. Daarnaast 
is de behandeling ook minder invasief. Dit maakt deze nieuwe vorm van behandelen een goed 
alternatief voor patiënten met een medicamenteus onbehandelbare trigeminusneuralgie die 
niet in aanmerking komen voor microvasculaire decompressie.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2011;112:69-76)

Gamma knife radiochirurgie 
als behandeling van trigeminus-
neuralgie
Gamma Knife radiosurgery as treatment for trigeminal neuralgia

H.B. Verheul, P.E.J. Hanssens, H. Piersma, G.N. Beute

Summary
When medication in patients with trigeminal neuralgia provides inadequate pain relief or too 
many side effects, an invasive treatment is indicated. The choice can be made from micro-
vascular decompression surgery or one of the percutaneous destructive techniques such as 
thermolaesia, balloon compression or glycerol rhizolysia. Recently, Gamma Knife surgery 
was performed as treatment. The acute and long term effects on pain of this new treatment 
are beginning to show. The effects seem to be similar to the percutaneous destructive tech-
niques, but are inferior to the results of microvascular decompression. Severe side effects 
appear less frequently after a Gamma Knife treatment compared to other destructive tech- 
niques. Also, this treatment is less invasive. Thus, this new form of treatment is a good alter-
native to patients with medically untreatable trigeminal neuralgia not eligible for microvascu-
lar decompression.

Neurochirurgie



Tijdschrift voor Neurologie & Neurochirurgie vol 112  -  nr. 2  -  2011

Neurochirurgie

70

Inleiding
Trigeminusneuralgie (TN) is een bekend pijnsyn-
droom dat wordt gekenmerkt door hevige, kortdu-
rende pijnscheuten in het somatosensore distributie-
gebied van de nervus trigeminus. De pathofysiologie 
is niet geheel duidelijk, maar algemeen wordt aan-
genomen dat compressie op het meest proximale 
deel van de zenuw, de zogenoemde ‘root entry zone’, 
door vasculaire structuren een belangrijke rol speelt. 
Minder vaak voorkomende oorzaken zijn compres-
sie door een tumor of het proces van demyelinisatie 
bij multipele sclerose (MS). 
De prevalentie van TN bedraagt 4-5 per 100.000.1 
Behandeling is in eerste instantie medicamenteus. 
Medicatie is slechts in 65% van de gevallen succesvol 
door onvoldoende effect, bijwerkingen of verworven 
resistentie.2 Dit betekent dat in Nederland naar schat-
ting jaarlijks rond de 300 patiënten moeten worden 
behandeld met een andere, meer invasieve therapie. 
De meest gebruikte technieken zijn de operatieve 
microvasculaire decompressie volgens Jannetta of 
een vorm van percutane leasie achter het ganglion 
van Gasser, zoals (radiofrequente) thermolaesie, bal-
loncompressie of glycerol-rhizolyse. Deze technieken 
worden al vele jaren gebruikt en hebben ieder hun 
voor- en nadelen. Sinds halverwege de jaren 90 van 
de vorige eeuw, toen de hoge-resolutie-MRI zijn in-
trede deed, wordt in toenemende mate ook Gamma 
Knife radiochirurgie (‘Gamma knife radiosurgery’, 
GKRS) gebruikt voor de behandeling van TN bij pa-
tiënten met onvoldoende effect of teveel bijwerkingen 
van medicatie. 
De afgelopen jaren rapporteerden verschillende 
groepen over de effecten van GKRS bij TN. De in-
dicatiestelling voor deze vorm van behandeling is in 
beweging. Dit artikel is bedoeld om inzicht te geven 
in het principe van deze techniek en de gerappor-
teerde resultaten. Door deze resultaten te vergelijken 
met die van andere technieken, wordt de plaats van 
GKRS bij patiënten met TN nader gedefinieerd.

Het principe van gamma knife radio-
chirurgie bij trigeminusneuralgie
Het principe van GKRS is gebaseerd op gefocusseer-
de stralenbundels afkomstig van Cobalt60-bronnen, 
die zeer nauwkeurig op een intracraniële structuur 
kunnen worden geplaatst. De nauwkeurigheid is ge-
baseerd op het principe van de stereotaxie, waarbij 

het hoofd van de patiënt binnen een 3-assig stelsel 
wordt geplaatst door middel van een coördinaten-
frame. Dit frame is zichtbaar op MRI en maakt het 
mogelijk elke intracraniële positie op MRI te defini-
eren met een x-, y- en z-coördinaat. Met gebruik van 
ditzelfde frame kan in het Gamma Knife de stralen-
focus op de betreffende coördinaten worden gecen-
treerd. In één sessie kan zo een hoge stralingsdosis 
met uiterste precisie worden toegediend met zeer 
beperkte stralenbelasting voor de omliggende struc-
turen. In het geval van TN wordt een stralenfocus 
van 4 mm gecentreerd op de aangedane nervus trige-
minus. Met gebruik van hoge-resolutie T2-gewogen 
MRI kan het deel van de zenuw dat in de prepontie-
ne cisterne verloopt goed zichtbaar worden gemaakt. 
Variaties op de techniek bestaan uit de exacte plek op 
de zenuw waarop de stralenfocus wordt geplaatst en 
de toegediende bestralingsdosis. De meest gebruikte 
focus is posterieur op de nervus trigeminus, de ‘root 
entry zone’ (zie Figuur 1). Doorgaans wordt een do-
sis van 80-90 Gy toegediend, waarbij de dosis die de 
hersenstam raakt ≤32 Gy is. Voor patiënten betekent 
dit een poliklinische behandeling die bestaat uit het 
aanbrengen van een stereotactisch frame onder lo-
kale anesthesie, het ondergaan van een MRI-scan en 
vervolgens de eenmalige bestraling, die rond de 30 
minuten in beslag neemt.

Gerapporteerde resultaten van Gamma  
Knife radiochirurgie bij trigeminus-
neuralgie
In 1996 publiceerden Kondziolka et al. voor het 
eerst de effecten bij 50 TN-patiënten die zijn be-
handeld met het Gamma Knife.3 Diverse publica-
ties volgden, aanvankelijk met een beperkte follow-
up. Een goede vergelijking van deze studies wordt 
bemoeilijkt door het gebrek aan uniformiteit in de 
definities van succes van de behandeling. Daarnaast 
beïnvloeden variaties in de techniek en de lengte 
van follow-up de resultaten. Meestal werd 70-90 Gy 
toegediend en werden initiële succespercentages van 
50-96 % gerapporteerd.4-10 
Aanvankelijk werden vooral patiënten behandeld 
bij wie andere invasieve technieken hadden gefaald. 
Door de overwegend gunstige gerapporteerde be-
vindingen verbreedde het indicatiegebied. GKRS 
werd vervolgens toegepast als primaire behande-
ling.5 Patiënten met recidiverende pijn werden voor 
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een tweede keer behandeld, met een vergelijkbaar 
succes maar ten koste van meer bijwerkingen.10-14 
Zeer recentelijk zijn er ook studies verschenen over 
GKRS bij secundaire vormen van TN ten gevolge 
van tumorcompressie of MS.15-17 
Na de vele publicaties met een betrekkelijk korte 
follow-up volgden recentelijk enkele studies met een 
lange follow-up. Deze studies zijn beter te interpre-
teren, omdat er gebruikgemaakt is van een uniforme 
pijnscore met behulp van de ‘Barrow Neurological 
Institute’ (BNI)-pijnscore (zie Tabel 1). Deze studies 
rapporteren 5-jaarssuccespercentages in een kaplan-
meieranalyse tussen 34% en 63% bij een mediane 
stralingsdosis van 75 en 80 Gy.13,18,19 Uit verschil-
lende studies blijkt dat een eerdere invasieve behan-
deling, atypische kenmerken van de pijn en MS een 
negatieve invloed hebben op de prognose.4,7,13,18-22  
De gerapporteerde bijwerkingen zijn niet altijd goed 
vergelijkbaar door het gebrek aan uniformiteit in de 
definities van bijwerkingen en verschillen in de ge-
bruikte techniek. De meest voorkomende bijwerking 
betreft een disfunctie van de nervus trigeminus in de 
vorm van sensibiliteitsstoornissen zoals hypesthesie 
en dysesthesie. Percentages variëren van 5-40% en 
zijn sterk afhankelijk van de toegediende stralings-
dosis.13,16,23-26 Bij de meest gebruikelijke stralingsdosis 
van 70-90 Gy worden sensibiliteitsstoornissen, die de 
patiënt als hinderlijk ervaart, gerapporteerd met een 
incidentie van 0-17%.13,16 Andere bijwerkingen zijn 
zeer incidenteel gerapporteerd en betreffen anesthe-
sia dolorosa, keratitis en het dry-eye-symptoom.7,24 

Ervaringen in het Gamma Knife 
Centrum Tilburg
Techniek en analyses
Bij vrijwel alle patiënten werd 80 Gy toegediend 
op het proximale deel van de nervus trigeminus, 
de ‘root entry zone’. Indien het een tweede Gamma 
Knife behandeling betrof, werd de stralenfocus van 
de bestraling anterieur van het al eerder behandelde 
deel van de zenuw geplaatst. Op deze wijze is de 
cumulatieve dosis op geen enkel punt van de zenuw 
meer dan 80 Gy.
Het effect op de pijn is geanalyseerd met gebruik 
van de BNI-pijnscore (zie Tabel 1). Voor de evaluatie 
van de effecten op lange termijn is gebruikgemaakt 
van kaplan-meieranalyse, waarbij een BNI 4 of 5 
wordt gezien als een falen van de behandeling. Sen-
sibiliteitsstoornissen zijn geëvalueerd aan de hand 
van de BNI-numbness-score (zie Tabel 1).

Resultaten
In totaal zijn, ten tijde van deze evaluatie, 358 pa-
tiënten behandeld. Bij 73 patiënten werd een twee-
de behandeling uitgevoerd en bij 6 patiënten was 
sprake van een dubbelzijdige TN. Het totaal aantal 
behandelingen bedroeg 437. Het merendeel van de 
patiënten had een klassieke TN, maar er waren ook 
patiënten met atypische pijn of een secundaire TN 

Figuur 1. Voorbeeld van de positie van de stralenfocus op 

de rechter nervus trigeminus in de transversale (links), sa-

gitale (rechtsboven) en coronale richting (rechtsonder). De 

90% isodose lijn (72 Gy, groene lijn) en de 40% isodose lijn 

(32 Gy, gele lijn) zijn weergegeven. 

Tabel 1. Scores voor pijn en gevoelstoornis-
sen in het gelaat volgens de Barrow Neuro-
logical Institute (BNI)-classificatie.

‘Barrow Neurological Institute Pain Intensity Scale’

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

‘Barrow Neurological Institute Facial Numbness 
Scale’

1 geen doof gevoel

2 af en toe doof gevoel, niet hinderlijk

3 doof gevoel, enigszins hinderlijk

4 doof gevoel, zeer hinderlijk
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als gevolg van een tumor of MS (zie Figuur 2). Vóór 
de GKRS waren bij 56% van de patiënten één of 
meerdere invasieve behandelingen verricht, waarvan 
de meeste in de vorm van thermolaesies. 
Van de patiënten met klassieke TN had ruim 90% 
van de patiënten een duidelijke pijnverlichting 3 
maanden na GKRS. Vermindering van de pijn trad 
niet direct na de behandeling op, maar kende een 
latentieperiode. Het mediane tijdsinterval tussen 
behandeling en de eerste significante pijnverlichting 
was 3 weken. De kans op aanhoudende verlichting 
van de pijn was 57% na 5 jaar. Voor secundaire TN 
ten gevolge van MS was dit slechts 22%. De effec-
ten bij patiënten met TN als gevolg van een tumor 
waren niet significant anders dan bij primaire TN, 
maar de groep was te klein om belangrijke conclu-
sies te trekken. GKRS is succesvoller bij patiënten 
met klassieke TN die geen eerdere invasieve behan-
deling hadden ondergaan (zie Figuur 3). In deze 
groep ervaart 67% van de patiënten pijnverlichting 
na 5 jaar.
Bij 73 patiënten is een tweede GKRS uitgevoerd. 
Deze had een vergelijkbare effectiviteit als de eerste 
behandeling. Door de resultaten van een eerste en, 
indien van toepassing, tweede behandeling samen 
te voegen, is een kaplan-meiercurve gemaakt die de 
effecten van de behandelingsstrategie weergeeft (zie 
Figuur 4). 
Figuur 5 geeft een overzicht van de sensibiliteits-

stoornissen na een eerste en herhaalde GKRS. Een 
hinderlijk doof gevoel (BNI-numbness-score 3 en 4) 
wordt bij 5% na een eerste behandeling en bij 25% 
na een tweede behandeling gerapporteerd. 
Concluderend zijn de resultaten in Tilburg voor zo-
wel de effecten op de pijn als de bijwerkingen verge-
lijkbaar met de recentelijk gepubliceerde grote series 
met lange follow-up en met gebruik van dezelfde 
outcome-criteria en kaplan-meieranalyses.13,18,19 

Discussie
De behandeling van patiënten met TN waarbij 
medicatie geen optie is door onvoldoende effect of 
bijwerkingen, kent verschillende mogelijkheden. De 
invasieve percutane technieken zijn alle gericht op 
het verminderen van de pijn door een gedoseerde 
beschadiging van de zenuw door middel van radio-
frequente verhitting, chemische irritatie met glyce-
rol of balloncompressie. GKRS voor TN is welis-
waar niet percutaan of invasief, maar is evenzeer een 
techniek die beoogt pijn te verminderen door een 
doelgerichte beschadiging van de zenuw. Microvas-
culaire decompressie daarentegen is een niet-bescha-
digende techniek die de vermoedelijke oorzaak van 
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Figuur 3. Kaplan-meiercurven voor het pijnstillende effect 

na Gamma Knife radiochrirugie (GKRS) voor primaire trige-

minusneuralgie met onderscheid naar wel of geen eerdere 

invasieve behandeling vóór GKRS. Bij patiënten die geen 

eerdere behandeling hebben ondergaan, is er een signifi-

cant beter effect (logrank-test, p<0,001).
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de aandoening, compressie op de ‘root entry zone’, 
wegneemt. Deze ‘definitieve’ oplossing vertaalt zich 
in betere resultaten op de langere termijn, maar heeft 
wel een kleine kans op zeer ernstige complicaties.

Effecten op pijn 
Een directe vergelijking tussen de verschillende be-
handelingen is niet mogelijk omdat er geen geran-
domiseerde studies zijn. De vele gepubliceerde stu-
dies zijn voornamelijk retrospectief, en bevatten dus 
een bias met betrekking tot patiëntselectie. Boven-
dien worden er verschillende criteria gebruikt voor 
de evaluatie van de effecten op pijn. Er zijn diverse 
reviews gepubliceerd waarin een overzicht wordt ge-
geven van de resultaten en complicaties van de ver-
schillende chirurgische behandelingen.27,28 

Tabel 2 op pagina 74 toont een overzicht van de gerap-
porteerde effecten op pijn voor de verschillende invasie-
ve modaliteiten. De microvasculaire decompressie heeft 
een lange historie en er zijn dan ook grote patiëntense-
ries beschreven met een lange follow-up. Studies met 
een kaplan-meieranalyse tonen dat na 1 en 10 jaar res-
pectievelijk 80 en 70% van de patiënten pijnvrij is.29,30 
In een meta-analyse van 4.884 patiënten beschrijven 
Tatli et al. 92% directe pijnreductie en 77% pijnreduc-

tie op de langere termijn, met een gemiddelde follow-
up van 6,7 jaar.28 Ook voor de thermolaesie zijn grote 
series beschreven. De directe effecten op de pijn zijn 
groot in vrijwel alle studies, maar op lange termijn zijn 
de gerapporteerde effecten variabel. De meta-analyse 
van 1.545 patiënten toont 90% succeskans direct na de 
behandeling, en 54% na 5 jaar.28 Voor de evaluatie van 
de balloncompressie en glycerol-rhizotomie zijn weinig 
goed uitgevoerde studies met een lange follow-up gepu-
bliceerd. Deze technieken worden ook veel minder toe-
gepast. De resultaten lijken globaal overeen te komen 
met de veelgebruikte zenuwblokkade door verhitting.27 
Als de data van de verschillende recent gepubliceerde 
grotere series van GKRS en die van Tilburg worden 
gecombineerd in een meta-analyse, bedragen de 1-, 3- 
en 5-jaarspercentages van pijnverlichting respectievelijk 
76%, 64% en 51% (zie Tabel 2 op pagina 74).13,18,19 
Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de andere (percu-
tane) destructieve technieken. 

Complicaties
Microvasculaire decompressie kent complicaties die 
specifiek zijn voor de open chirurgie. Hiertoe beho-
ren liquorlekkage en wondinfectie, maar ook ernsti-
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Figuur 4. Kaplan-meiercurve voor pijnstillend effect bij patiën-

ten met klassieke trigeminusneuralgie. De resultaten van een 

eerste en, indien van toepassing, tweede behandeling zijn sa-

mengevoegd. De curve geeft de resultaten van de behande-

lingsstrategie weer, die bestaat uit Gamma Knife radiochirurgie  

gevolg door een tweede behandeling bij een recidief.
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ge complicaties zoals een intracraniële bloeding (0-
2%), cerebellaire infarcering (0-1%), facialisuitval 
(0-2%), doof gelaat (0-2%), pijnlijke dysesthesiëen 
(0-3%) en gehoorverlies (0-4%).31 De mortaliteit is 
0-1%.29,31 Uitval of disfuncte van de nervus trigemi-
nus daarentegen is inherent aan het destructieve ka-
rakter van de percutane technieken en komt bij de 
microvasculaire decompressie minder voor. Tabel 3 
toont een overzicht van de gerapporteerde complica-
ties van de verschillende destructieve technieken. De 
bijwerkingen betreffen vooral hinderlijke ge-
voelstoornissen, anaesthesia dolorosa, cornea-hypes-
thesie, keratitis en problemen met het kauwen door 
zwakte van de musculus masseter.27 Zeer zeldzaam 
zijn een subarachnoïdale bloeding, meningitis en 
een carotico-caverneuze fistel.27 Met name de zeld-
zame ernstigere complicaties zoals cornea-anesthe-
sie, keratitis en anesthesia dolorosa worden na een 
GKRS vrijwel niet gerapporteerd. Gevoelstoornis-
sen na GKRS zijn gerelateerd aan de bestralingsdo-
sis. Bij een tweede behandeling zijn door de toege-
nomen cumulatieve dosis de bijwerkingen meer 

uitgesproken. Om die reden wordt een derde behan-
deling vrijwel nooit uitgevoerd.

Conclusie
Patiënten met een medicamenteus refractaire TN 
kunnen worden behandeld met microvasculaire de-
compressie of met een van de percutane destructieve 
technieken zoals thermolaesie, balloncompressie of 
glycerol-rhizolyse. Recentelijk is ook GKRS toege-
past als behandeling. Bij de percutane destructieve 
technieken en GKRS bestaat er onmiskenbaar een 
hogere kans op recidiveren van de pijn in vergelijking 
met de microvasculaire decompressie. De succesper-
centages van de percutane destructieve technieken en 
GKRS lijken onderling niet wezenlijk verschillend.
Het risicoprofiel van GKRS is in vergelijking met 
de overige destructieve technieken gunstig. Een an-
der voordeel is het minder invasieve karakter, waar-
door er geen anesthesie noodzakelijk is en zeldzame 
(peri-)operatieve complicaties zoals bloedingen en 
meningitis niet voorkomen.

Tabel 2. Effecten op pijn van de verschillende invasieve behandelmethoden.10,14,15,27,28

Percentage pijnvrij*

Techniek Aantal patiënten na 1 jaar na 3 jaar na 5 jaar

Microvasculaire decompressie** 4.884 90% 83% 80%

Radiofrequente laesie+ 1.545 81% 62% 54%

Gamma knife radiochirurgie++ 1.063 76% 64% 51%

Balloncompressie+ 50 86% 69% -

Glycerol-rhizolyse+ 145 78% 55% -

*=‘Pijnvrij’ niet nader gedefinieerd met pijnscores, met uitzondering van de gammaknife-series die BNI-scores 1-3B 
hanteren, **=meta-analyse van Tatli et al., +=meta-analyse van Lopez et al., ++=meta-analyse van data uit Shetter  
et al., Pollock et al, Huang et al en van het Gamma Knife Centrum Tilburg.

Tabel 3. Incidentie van de belangrijkste complicaties van de verschillende destructieve 
behandelmethoden.10,14,15,27

Techniek Aantal
patiënten

Hinderlijke 
gevoelstoornis

Cornea- 
anesthesie

Keratitis Anaesthesia 
dolorosa

Masseter-
zwakte

N. VII- of 
VIII-uitval

Meningitis

RF* 4.657 3,7% 9,6% 1,3% 1,6% 11,9% 0,9% 0,2%

GKRS** 1.063 6,7% 0 0 0,2% 0 0 0

GR* 1.252 8,3% 8,1% 2,1% 2,3% 3,1% 0,2% 0,7%

BC* 294 10,0% - - - - 1,5% 2,6%

RF=radiofrequente laesie, GKRS=‘Gamma Knife radiosurgery’, GR=glycerol-rhizolyse, BC=balloncompressie, 
*=gebaseerd op de meta-analyse van Tatli et al., **= gebaseerd op meta-analyses van Shetter et al., Pollock et al. en 
Huang et al. en data uit het Gamma Knife Centrum Tilburg.
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Dit maakt GKRS tot een goed alternatief voor pa-
tiënten bij wie microvasculaire decompressie geen 
goede optie is. Meestal betreft dit patiënten met een 
verhoogd operatierisico of patiënten die het geringe 
risico op ernstige complicaties bij een microvas-
culaire decompressie niet accepteren. Een relatief 
nadeel van GKRS betreft het latentie-interval van 
gemiddeld enkele weken voordat pijnreductie op-
treedt. Patiënten met een fulminant opvlammende 
TN zijn om die reden dan ook geen goede kandi-
daten voor GKRS, en kunnen beter eerst met een 
percutane techniek behandeld worden. 
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