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AANGEZICHTSPIJN 
U heeft een afspraak op een van de poliklinieken van Kaakchirurgie Oost-Nederland omdat u last heeft van 

aangezichtspijn. In deze folder leest u informatie over behandeling hiervan.

 

EERSTE AFSPRAAK 

Tijdens de eerste afspraak zal de kaakchirurg u 

vragen naar het soort pijn en of de pijn toeneemt of 

afneemt gedurende de dag. Ook krijgt u vragen 

over de voorgeschiedenis. Heeft u misschien een 

ongeluk gehad? Of heeft u gordelroos gehad? Er 

vindt ook altijd onderzoek plaats naar andere 

oorzaken van pijn in het gezicht, zoals bijvoorbeeld 

kiespijn en kaakpijn. Misschien heeft u al een 

hoofdpijndagboek bijgehouden. Neem deze mee 

naar de afspraak. 

 

DE BEHANDELING  

Als de oorzaak bekend is, kan de behandeling 

starten.  

 

Typische aangezichtspijn 

Bij hevig stekende pijn die in aanvallen komt 

spreken we van typische aangezichtspijn. De pijn 

wordt opgewekt door bepaalde bewegingen van de 

kaak of aanraking. Oorzaak kan een bloedvat zijn 

dat tegen de gevoelszenuw van het gezicht drukt. 

Behandeling vindt plaats in overleg met de 

neurochirurg. 

 

Atypische aangezichtspijn 

Bij atypische aangezichtspijn is er sprake van een 

geraakte zenuw na bijvoorbeeld een 

wortelkanaalbehandeling, een operatie of 

verwonding in het aangezicht. Behandeling bestaat 

uit medicijnen om de pijn te verlichten. 

 

 

VEEL GESTELDE VRAGEN 

Hoe ontstaat aangezichtspijn? 

Aangezichtspijn kan veel verschillende oorzaken 

hebben. Problemen met tanden of kiezen kunnen 

de oorzaak zijn. Maar ook een bloedvat dat tegen 

de gezichtszenuw drukt kan de boosdoener zijn. 

 

VRAGEN EN CONTACT 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? 

Neem dan contact op met Kaakchirurgie Oost-

Nederland. 

Op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur: 

telefoon 088 708 33 80 

 

 

 

 

Kiezen voor Kaakchirurgie Oost-Nederland 

betekent kiezen voor specialistische zorg van hoge 

kwaliteit. Kwaliteit van uw leven én goede kwaliteit 

zorg. De deskundige artsen en medewerkers 

nemen uw klachten serieus. Samen met u bekijken 

ze de mogelijkheden en oplossingen die bij u 

passen! In elke locatie staat de modernste 

technologie tot hun beschikking. Zodat u verzekerd 

bent van de beste zorg. 
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