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Summary
In the present article we describe our experiences with microvascular decompression in trigeminal neu-
ralgia patients with long term follow-up. Object of the retrospective cohort study was to quantify and 
analyse the long-term results after a microvascular decompression  for trigeminal neuralgia at the Uni-
versity Medical Center Groningen, The Netherlands, over the time period from 1983 to 2008. All con-
secutive primary and secondary microvascular decompressions performed between 1983 and 2008 

Samenvatting
In dit artikel beschrijven wij onze ervaring met microvasculaire decompressie bij patiënten met trigeminus 
neuralgie met lange termijn follow-up. Doel van het retrospectieve onderzoek was het kwantificeren en 
analyseren van het behandelresultaat na een microvasculaire decompressie bij patiënten met trigeminus 
neuralgie  die in de periode 1983-2008 geopereerd werden in het Universitair Medisch Centrum Groningen. 
Alle primaire en secundaire microvasculaire decompressies uitgevoerd in de periode 1983-2008 werden 
geïncludeerd. Ter follow-up werden de patiënten telefonisch benaderd, waarbij gestandaardiseerd werd 
geïnformeerd naar het verloop van de pijnklachten postoperatief. Middels statusonderzoek en vervol-
gens een multivariate Cox regressieanalyse werden factoren onderzocht die mogelijk het succes van de 
operatie hebben beïnvloed. Na één jaar was 86,2% van de 294 primaire operaties succesvol; na 10 jaar 
was dit 68,3% en na 25 jaar 65,7%. Uit de multivariate Cox-regressieanalyse blijkt dat het succes direct 
postoperatief significant het succes op de lange termijn voorspelde. Voorgaande neurodestructieve in-
grepen beïnvloeden de succeskans niet. De prevalentie van ernstige algemene complicaties na een 
craniotomie was <1%. De prevalentie van ernstige uitval van de nervus trigeminus was 2,4%. Er was 
geen mortaliteit in de serie. De resultaten van dit onderzoek bevestigen de effectiviteit van de microvas-
culaire decompressie op de lange termijn met daarbij een lage kans op complicaties. Deze resultaten 
onderbouwen het beleid van de afdeling neurochirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen 
om patiënten met primaire trigeminusneuralgie en weinig comorbiditeit primair een microvasculaire de-
compressie aan te bieden. 
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were included. A retrospective chart analysis was conducted to retrieve patient- and treatment-related 
factors. Also, patients were contacted by telephone to evaluate the postoperative course of the pain in a 
standardised way. Factors possibly associated with outcome were statistically evaluated by multivaria-
ble Cox regression analysis. After one year, 86.2% of the 294 primary operations were successful; after 
10 years 68.3% and after 25 years 65.7%. Immediate postoperative success was significantly associated 
with long-term success. Previous neurodestructive procedures did not influence outcome. The preva-
lence of serious complications after a craniotomy was <1%. The prevalence of paresthesia was 2.4%, 
while mortality was zero.
The results of this study confirm the long-term effectiveness of the microvascular decompression, with 
a low complication rate. These results support our policy to primarily offer microvascular decompression 
to patients with primary trigeminal neuralgia and minimal comorbidity.

Inleiding
Trigeminusneuralgie (TN) is een ernstige vorm van 
aanvalsgewijze pijn in het aangezicht. De aandoening 
kent in Nederland een incidentie van 12,6 per 100.000 
inwoners per jaar, wat neerkomt op gemiddeld één 
nieuwe patiënt per huisartsenpraktijk per drie jaar. 1 
Het ziektebeeld gaat met aanzienlijke morbiditeit 
gepaard, omdat de unilaterale, paroxismale en stekende 
pijn wordt uitgelokt door minimale prikkels, zoals spre-
ken of koude. Hierdoor is aangetoond dat de lijdenslast 
van patiënten aanzienlijk is, met een duidelijk vermin-
derd dagelijks functioneren.2

Bij de primaire – ook wel klassieke – vorm van TN 
wordt de pijn in de meeste gevallen (90%) veroorzaakt 
door compressie van de nervus trigeminus bij de entree-
plaats in de hersenstam door een nabijgelegen arterie of 
vene, met lokale demyelinisatie als gevolg. 3,4 De aanwe-
zigheid van een dergelijke neurovasculaire compressie is 
met een MRI-scan niet met zekerheid aan te tonen 
danwel uit te sluiten. Beeldvormende diagnostiek wordt 
slechts verricht om oorzaken van secundaire TN – bij-
voorbeeld een tumor of multiple sclerose – uit te slui-
ten.
De behandeling van TN is primair medicamenteus en 
zorgt als regel initieel voor voldoende pijnverlichting.5 
Bij 50% van alle TN-patiënten biedt medicatie op de 
lange termijn echter onvoldoende pijnstilling en/of zijn 
er veel bijwerkingen.6 Invasieve therapie kan dan uit-
komst bieden. In Nederland wordt hierbij in eerste 
instantie vaak gekozen voor een neurodestructieve 
ingreep, zoals percutane thermocoagulatie, glycerol-
injectie, ballondilatatie of stereotactische radiochirurgie. 
Een veel voorkomende complicatie van een neurodes-
tructieve ingreep is, met name bij repetitieve behande-
ling, blijvende gevoelsstoornissen in het gelaat en soms 
zelfs anesthesia dolorosa.6,7

De Amerikaanse neurochirurg Peter Jannetta heeft in 
1967 voor het eerst de microvasculaire decompressie 

(MVD) als therapeutische optie bij TN beschreven.9 
Hierbij wordt via een kleine retromastoïdaire cranioto-
mie (zie Figuur 1, pagina 81) de nervus trigeminus 
bereikt op de entreeplaats in de pons. Ter plaatse wordt, 
naast een uitgebreide arachnoïdeale dissectie, de com-
primerende arterie en/of vene verplaatst en eventueel 
elders gefixeerd met behulp van een stukje teflon. Eer-
dere publicaties tonen aan dat de MVD-operatie een 
hoge succeskans heeft, zowel in het eerste jaar postope-
ratief (81,2%  en 84%  van de operaties) alsook na 10 
jaar (71%  en 68%). De prevalentie van complicaties – 
met name paresthesieën in het gelaat – is laag (1-2%).7,10-12

In de klinische praktijk wordt de MVD vaak gezien als 
een laatste mogelijkheid bij de therapie-refractaire 
patiënt. Relatieve onbekendheid met de zeer lage morbi- 
diteit en mortaliteit van de ingreep maakt dat een aan-
zienlijk aantal patiënten pas in een zeer laat stadium bij 
de neurochirurg terecht komt. Dat is jammer, omdat 
onze ervaring is dat een groot deel van de patiënten die 
een MVD ondergaat voor de lange termijn pijnvrij 
raakt met slechts beperkte morbiditeit. 

Patiëntselectie
Alle patiënten  die in het Universitair Medisch Centrum 
Groningen tussen januari 1983 en december 2008 een 
MVD voor TN hebben ondergaan, werden geïnclu-
deerd, inclusief operaties voor een recidief. Om in aan-
merking te komen voor een MVD moest de patiënt een 
typische anamnese hebben voor TN en medicamen-
teuze behandeling moest onvoldoende soelaas bieden. 
Eerdere neurodestructieve ingrepen vormden geen 
contra-indicatie. Beeldvorming vooraf werd altijd ver-
richt, in de vroege periode middels CT-scan, later middels 
een MRI-scan. 
Patiënten die unilateraal twee keer een MVD onder-
gingen, werden twee keer geïncludeerd, waarbij de uit-
komst van de eerste operatie als slecht werd gecate- 
goriseerd. Bij de patiënten die primair elders geopereerd 
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waren, werd alleen de recidief-operatie geïncludeerd. 
Patiënten die bilateraal MVD ondergingen werden twee 
keer geïncludeerd.

Methodiek
De volgende gegevens werden uit de status van de 
patiënten achterhaald: leeftijd, geslacht, aard, locatie en 
duur van de pijn, eventuele eerdere neurodestructieve 
ingrepen, intraoperatieve bevindingen, de mate van 
pijn postoperatief, eventuele complicaties en de laatste 
follow-up. Omdat alle patiënten standaard telefonisch 
benaderd worden voor lange termijn follow-up, werden 
ook de gegevens van deze gestandaardiseerde enquête 
waarin gevraagd werd naar het verloop van de pijn 
postoperatief, het medicatiegebruik en complicaties van 
de operatie geïncludeerd. Wanneer telefonisch contact 
met een patiënt niet mogelijk was, werden de gegevens 
van het laatste poliklinisch consult gebruikt om de uit-
komst te definiëren.

Uitkomstmaten
De primaire uitkomstmaat werd in drie categorieën 
verdeeld: uitstekend, goed en slecht (zie Tabel 1).11,12 
Een succesvolle operatie werd gedefinieerd als een uit-
stekende of een goede uitkomst. Het succes direct post-
operatief werd net als de primaire uitkomst gecate- 
goriseerd, maar dan 48 uur na de operatie. 

Statistiek
Hazard ratio’s van een slechte uitkomst werden bere-
kend middels een univariate en multivariate regressie-
analyse. Alle factoren die na univariate analyse een 

p-waarde kleiner dan 0,10 hadden, werden vervolgens 
geanalyseerd in het multivariabele model waarbij een 
‘backwards removal’-strategie werd gehanteerd. De 
succeskans over de tijd werd weergegeven in een 
Kaplan-Meier-curve. Een p-waarde kleiner dan 0,05 
werd gezien als statistisch significant. Alle analyses 
werden gedaan met SPSS versie 20.0.

Resultaten
Patiëntkarakteristieken (zie Tabel 2)
Tussen 1983 en 2008 werd bij 292 verschillende patiën-
ten 324 keer een MVD uitgevoerd, waarvan 295 pri-
mair. Acht patiënten zijn twee keer geopereerd voor 
bilaterale klachten. Eén patiënt onderging drie keer een 
MVD: een primaire operatie beiderzijds en een secun-
daire operatie links. Bij de primaire operatie was de 
gemiddelde leeftijd 58 jaar (95% betrouwbaarheidsin-
terval (BI) 32–78 jaar); het merendeel was vrouw (160; 
54,2%). De mediane duur van de neuralgieklachten 
was vijf  jaar (95% BI 5 maanden–29 jaar). Vaak waren 
meerdere verzorgingsgebieden van de trigeminus 
betrokken: de combinatie van de tweede en derde tak is 
de meest voorkomende (98; 33,2%). De mediane fol-
low-up was 33 maanden (range 3 maanden–25 jaar). 
Een secundaire MVD werd 29 keer uitgevoerd. 

Operatieve bevindingen (zie Tabel 2)
Bij de primaire MVD werd bij 245 (83,3%) operaties 
een arteriële compressie van de nervus trigeminus 
gevonden; bij 34 operaties (11,6%) was er alleen sprake 
van veneuze compressie. Bij 80 ingrepen (27,2%) bleek 
een gecombineerd neurovasculair conflict. Vier keer 
(1,4%) werd geen duidelijk compressiemechanisme 
gevonden. Bij de secundaire MVD werd bij drie (10,3%) 
patiënten een arteriële en bij negen (31,0%) patiënten 
een veneuze compressie gevonden. Bij twee patiënten 
was geen duidelijk compressiemechanisme aanwezig. 

Figuur 1. Incisie bij een microvasculaire decompressie. Er hoeft 

slechts een kleine hoeveelheid haar weggeschoren te worden en 

postoperatief is het litteken nauwelijks zichtbaar.

Tabel 1. Definitie van de primaire uitkomst

Uitstekend geen pijn, geen medicatie

Goed <25% van de preoperatieve pijn, ≤600mg 

carbamazepine

Slecht >25% van de preoperatieve pijn, >600mg 

carbamazepine of een secundaire invasieve 

behandeling

Een succesvolle operatie is gedefinieerd als een goede of 
uitstekende uitkomst.
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Uitkomst en prognostische factoren primaire MVD (zie 
Tabel 3, pagina 83)
Na één maand was 94,6% van de primaire operaties suc-
cesvol; na één jaar zakte dit percentage naar 86,2%. Na 
twee en vijf jaar was respectievelijk 80,1% en 74,2% suc-
cesvol; het succes daalde naar 65,7% na 25 jaar (zie 
Figuur 2, pagina 84). In totaal recidiveerde de neuralgie 
na 71 (24,1%) operaties; hiervan deden zich 51 (71,8%) 
in de eerste twee jaren postoperatief voor. Van de suc-
cesvolle operaties had na één, twee en vijf jaar respectie-
velijk 97,8%, 96,3% en 94,1% een uitstekende uitkomst.

Bij univariate analyse van de prognostische factoren bleek 
een succesvolle uitkomst 48 uur postoperatief (hazard 
ratio (HR) 0,12; 95% BI 0,06–0,21; p<0,01), alsmede de 
intraoperatieve aanwezigheid van een compressie- 
mechanisme (HR 0,18; 95% BI 0,06–0,58; p<0,01) de 
kans op een slechte uitkomst op lange termijn significant 
te verkleinen. Een voorgaande neurodestructieve ingreep 
had geen effect op de uitkomst (p=0,82). Na multivariate 
analyse bleef alleen een succesvolle uitkomst 48 uur post-
operatief als significante factor over.

Uitkomst en prognostische factoren secundaire MVD (zie 
Tabel 4, pagina 83)
Na één maand was 79,2% van de secundaire operaties 
succesvol; na zes maanden zakte dit naar 60,3% en na 
25 jaar was dit percentage 56,0%. Alle recidieven tra-
den binnen drie jaren postoperatief op. 
Bij univariate analyse van de prognostische factoren 
bleek een succesvolle uitkomst 48 uur postoperatief 
(HR 0,94; 95% BI 0,90–0,99; p<0,01) alsmede een 
hogere leeftijd de kans op een slechte uitkomst signifi-
cant te verkleinen (HR 0,06; 95% BI 0,01–0,25; 
p<0,01). Daarnaast gaven de afwezigheid van atypische 
klachten (HR 0,26; 95% BI 0,08–0,88; p=0,03) en de 
intraoperatieve aanwezigheid van een compressie-
mechanisme (HR 0,17; 95% BI 0,03–0,85; p=0,03) een 
kleinere kans op een slechte uitkomst. Bij multivariate 
analyse bleef een succesvolle uitkomst 48 uur postope-
ratief als significante factor over.

Complicaties (zie Tabel 5, pagina 84)
Bij de primaire MVD was de prevalentie van algemene 
complicatie na een craniotomie zoals meningitis, 

Tabel 2: Patiëntkarakteristieken

Karakteristiek Primaire MVD Secundaire MVD

Operaties – aantal

Leeftijd (jaren) $

Mannelijk geslacht #

Duur van de pijn (maanden) &

Rechter zijde #

Aangedane zenuwtakken #

– nervus ophthalmicus

– nervus maxillaris

– nervus mandibularis

Duur van follow-up (maanden) &

Voorgaande invasieve ingreep #

Compressie # @

– arterieel

– veneus

– arterieel + veneus

– overig

– geen

295

58,0 (32–78)

135 (45,8)

60 (5–352)

190 (64,4)

64 (21,8)

231 (78,6)

173 (58,8)

33 (3–260)

97 (32,8)

165 (56,1)

34 (11,6)

80 (27,2)

11 (3,7)

4 (1,4)

29

56 (21–76)

16 (46,6)

88 (12–288)

16 (55,2)

4 (13,8)

21 (72,2)

20 (69,0)

19 (3–306)

11 (37,9)

3 (10,3)

9 (31,0)

2 (6,9)

13 (44,8)

2 (6,9)

# aantal met % van totaal
$ gemiddelde met 95% betrouwbaarheidsinterval
& mediaan met 95% betrouwbaarheidsinterval
@ van 1 primaire MVD was geen operatieverslag meer aanwezig
MVD=microvasculaire decompressie
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Tabel 3: Uitkomst primaire microvasculaire decompressie (n=295)

Factor Hazard ratio # 95% BI p

Univariate analyse

Mannelijk geslacht

Hogere leeftijd

Langere duur van de pijn

Succes 48 uur postoperatief

Rechter zijde

Betrokkenheid V1

Betrokkenheid V2

Betrokkenheid V3

Afwezigheid atypische klachten

Voorgaande invasieve ingreep ondergaan

Aanwezigheid compressiemechanisme

Arteriële compressie

0,94

0,98

1,00

0,12

0,72

0,99

1,87

1,03

0,63

1,06

0,18

0,64

0,59–1,51

0,97–1,00

1,00–1,00

0,06–0,21

0,45–1,15

0,56–1,74

0,96–3,65

0,64–1,65

0,33–1,24

0,65–1,74

0,06–0,58

0,37–1,12

0,80

0,09

0,55

<0,01

0,17

0,96

0,06

0,92

0,18

0,82

<0,01

0,12

Multivariate analyse $

Succes 48 uur postoperatief 0,12 0,06–0,21 <0,01

# Kans op een slechte uitkomst bij aanwezigheid van de factor ten opzichte van afwezigheid hiervan

$ Multivariate analyse middels backwards removal

V1 = nervus ophthalmicus, V2 = nervus maxillaris, V3 = nervus mandibularis, BI = betrouwbaarheidsinterval

Tabel 4: Uitkomst secundaire microvasculaire decompressie (n=29)

Factor Hazard ratio # 95% BI p

Univariate analyse

Mannelijk geslacht

Hogere leeftijd

Langere duur van de pijn

Succes 48 uur postoperatief

Rechter zijde

Betrokkenheid V1

Betrokkenheid V2

Betrokkenheid V3

Afwezigheid atypische klachten

Voorgaande invasieve ingreep ondergaan

Aanwezigheid compressiemechanisme

Arteriële compressie

0,94

0,98

1,00

0,12

0,72

0,99

1,87

1,03

0,63

1,06

0,18

0,64

0,59–1,51

0,97–1,00

1,00–1,00

0,06–0,21

0,45–1,15

0,56–1,74

0,96–3,65

0,64–1,65

0,33–1,24

0,65–1,74

0,06–0,58

0,37–1,12

0,80

0,09

0,55

<0,01

0,17

0,96

0,06

0,92

0,18

0,82

<0,01

0,12

Multivariate analyse $

Succes 48 uur postoperatief 0,12 0,06–0,21 <0,01

# Kans op een slechte uitkomst bij aanwezigheid van de factor ten opzichte van afwezigheid hiervan

$ Multivariate analyse middels backwards removal

V1 = nervus ophthalmicus, V2 = nervus maxillaris, V3 = nervus mandibularis, BI = betrouwbaarheidsinterval
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Tabel 5: Uitkomst secundaire microvasculaire decompressie (n=29)

Primaire MVD (n=295) Secundaire MVD (n=29)

Mortaliteit

Liquorlekkage

Nabloeding

Meningitis

Wondinfectie

Herseninfarct

Lichte uitval n.V #

Ernstige uitval n.V #

Lichte uitval n.VIII $

Ernstige uitval n.VIII $

0

2 (0,7)

0

2 (0,7)

1 (0,3)

1 (0,3)

13 (4,4)

7 (2,4)

14 (4,7)

2 (0,7)

0

1 (3,4)

0

0

0

0

4 (13,8)

2 (6,9)

2 (6,9)

1 (3,4)

Waarden in aantal met % van totaal

n.V = nervus trigeminus, n.VIII = nervus vestibulocochlearis

# licht = subtiele sensibiliteitsstoornissen, ernstig = forse hypesthesie en/of paresthesieën

$ licht = niet-invaliderend gehoorsverlies, ernstig = functionele doofheid

MVD = microvasculaire decompressie

Figuur 2. Kaplan-Meier-curven van de primaire uitkomst. Weergegeven is de langetermijnuitkomst van de primaire en secundaire mi-

crovasculaire decompressie. Bij de primaire microvasculaire decompressie is na 2 en 25 jaar respectievelijk 80,1% en 65,7% succesvol 

(n=294). Bij de secundaire microvasculaire decompressie is dit 60,3% en 56,0% (n=29). De kans op een slechte uitkomst na een se-

cundaire microvasculaire decompressie is 1,95 keer zo groot als bij een primaire microvasculaire decompressie (HR 1,95; 95%BI 

1,06–3,59; p=0,03).

liquorlekkage en infarcering kleiner dan 1%. Blijvende 
lichte uitval van de nervus trigeminus trad op na 
dertien (4,4%) operaties; ernstige uitval na zeven (2,4%) 
operaties. Daarnaast trad lichte en ernstige – dat wil 

zeggen functionele doofheid – uitval van de nervus 
vestibulocochlearis op na respectievelijk veertien (4,7%) 
en twee (0,7%) ingrepen. Bij de secundaire MVD 
traden complicaties iets vaker op.
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Discussie
In deze studie werd na tien en vijftien jaar bij de 295 
primaire MVD’s een succespercentage van respectieve-
lijk 74,2% en 68,3% gevonden. Bij zowel de primaire als 
secundaire operatie bleek na multivariate regressie- 
analyse dat alleen het succes 48 uur postoperatief een 
significante voorspeller is voor het succes op de lange ter-
mijn. Niet significant van invloed op de succeskans was 
het hebben ondergaan van eerdere neurodestructieve 
ingrepen, het intraoperatieve compressiemechanisme, de 
aard en lokalisatie van de pijn en de leeftijd van de 
patiënt. Opvallend was de mediane duur van klachten 
tot aan de operatie van vijf jaar, met uitschieters ver 
boven de 10 jaar.
De prevalentie van algemene postoperatieve complicaties 
na de operatie was gering (<1%), alsook de prevalentie 
van ernstige hersenzenuwuitval (2,4%). Bij de neuro-
destructieve ingrepen ligt het voorkomen van pares- 
thesieën hoger: uit een recente review studie blijkt dat de 
prevalentie hiervan voor de diverse ingrepen tussen 8% 
en 10% ligt.8 Door de meeste patiënten in onze serie 
werd echter gesteld dat de negatieve gevolgen van de uit-
val als minder ernstig beleefd werden dan de preoperatief 
aanwezige neuralgie. Anesthesia dolorosa – een gevreesde 
bijwerking van de invasieve behandeling van trigeminus 
neuralgie – deed zich in deze groep niet voor. 
Het succespercentage van de primaire MVD is vergelijk-
baar met resultaten uit andere studies, waar onder andere 
70% en 84% na 10 jaar en 73,3% na 15 jaar gevonden 

werd. Ook in die studies vonden de meeste recidieven 
plaats in de eerste twee jaren postoperatief en werd aan-
getoond dat eerdere neurodestructieve ingrepen geen 
invloed hadden op het succes van een MVD.10-12 
Mogelijk is in deze studie een onderschatting gedaan van 
het succes: in tegenstelling tot eerder genoemde studies, 
zijn patiënten met atypische klachten in deze serie wel 
geïncludeerd. 
Het was reeds bekend dat de MVD op de middellange 
termijn hogere succeskansen heeft (76,6%) vergeleken 
met andere behandelingsmodaliteiten – waaronder 
thermorhizotomie (50,4% en 58%), stereotactische 
radiochirurgie (58,0%) en de glycerolinjectie (38,5% en 
54% ).7,8,14-16 Op de korte termijn– dat wil zeggen tot 
enkele maanden na de ingreep – blijken de verschillende 
behandelingen echter vergelijkbaar effectief (MVD 
91,8%, thermorhizotomie 90,3%, radiochirurgie 80,4% 
en de glycerolinjectie 63,0%). Al eerder is aangetoond 
dat een secundaire MVD minder succesvol is dan de pri-
maire MVD. 7,12 
Ook uit deze studie blijkt dat de kans op een slechte uit-
komst na een secundaire MVD bijna twee keer zo groot 
is als na een primaire MVD (zie Figuur 2, pagina 84). Dit 
neemt niet weg dat nog steeds veel patiënten hier baat bij 
hebben: op de lange termijn is nog steeds 56% van deze 
operaties succesvol.
Een beperking van deze studie is de retrospectieve opzet 
over een lange termijn. Bovendien werden van patiënten 
die niet bereikt konden worden de laatst beschikbare 

Aanwijzingen voor de praktijk

1. Typische trigeminusneuralgie wordt gekenmerkt door hevige unilaterale stekende pijnscheuten in het aan-

gezicht, in het verloop van het verzorgingsgebied van één of meerdere takken van de nervus trigeminus. 

2. Indien medicamenteuze therapie faalt, kiest men in Nederland in eerste instantie vaak voor een neuro-

destructieve therapie zoals een thermocoagulatie of een glycerolinjectie ter plaatse van het ganglion van 

Gasser.

3. De microvasculaire decompressie kent op de middellange termijn (5 jaar) een goede uitkomst. Het 

complicatierisico van deze ingreep is laag.

4. Uit de resultaten van deze cohortstudie blijkt dat ook op de lange termijn (tot 25 jaar) de resultaten na een 

microvasculaire decompressie goed zijn.

5. Het slagingspercentage is niet afhankelijk van het eerder hebben ondergaan van neurodestructieve ingre-

pen.

6. Deze studie rechtvaardigt het vigerende beleid van de afdeling neurochirurgie van het Universitair Medisch 

Centrum Groningen om patiënten met een typische trigeminusneuralgie die niet goed reageert op medica-

tie, een microvasculaire decompressie als behandeling van eerste keus aan te bieden.
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gegevens gebruikt. Dit zou een negatieve bias kunnen 
introduceren, omdat de reguliere follow-up bij een slechte 
uitkomst langer is. Daarnaast is de categorisatie van de 
uitkomst enigszins subjectief, omdat het verschil tussen 
een goede en slechte uitkomst niet altijd even duidelijk is. 

Conclusie
TN is een zeer invaliderend ziektebeeld, waarbij een deel 
van de patiënten, ondanks medicamenteuze behande-
ling, pijn en ernstige bijwerkingen ervaart. Aanvullende 
invasieve therapie is dan gewenst. Gezien de ernstige lij-
denslast van dit ziektebeeld, met en soms ook ten gevolge 
van medicatie, die soms al vele jaren aanwezig is, is het 
jammer dat uit deze studie blijkt dat vele patiënten pas 
laat bij de neurochirurg terecht komen. Temeer daar uit 
deze studie blijkt dat de MVD effectief is – ook op de 
lange termijn – en dat, ondanks het feit dat deze operatie 
weliswaar invasiever is dan andere procedures, de ingreep 
in een ervaren centrum met zeer lage morbiditeit en mor-
taliteit kan worden uitgevoerd. Indien invasieve behan-
deling bij patiënten met een primaire TN overwogen 
wordt, dient de optie voor een MVD als eerste keus mee-
gewogen te worden, ongeacht de duur van de klachten en 
of de patiënt reeds eerdere neurodestructieve procedures 
ondergaan heeft.
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