Aandoening

Aangezichtsverlamming (nervus
facialis)
Bij een aangezichtsverlamming raken de spieren in uw gezicht plotseling verlamd.
Bijna altijd gebeurt dit aan één kant van uw gezicht. U krijgt dan een scheef gezicht. Uw mondhoek hangt, uw oog sluit niet meer goed
en praten en slikken is lastig. Een aangezichtsverlamming ontstaat doordat de aangezichtszenuw niet goed meer werkt.
Meer informatie? Kijk op KNO.nl. (https://www.kno.nl/patienten-informatie/overig/aangezichtsverlamming/)

Onderzoeken
De KNO-arts doet eerst een lichamelijk onderzoek. Daarnaast doen we ook een MRI-onderzoek.
Met het MRI-onderzoek kijken we wat de oorzaak is van de aangezichtsverlamming. De kans dat we de oorzaak vinden, is helaas klein.

MRI- en MRA-onderzoek
Met behulp van het MRI-onderzoek kunnen pezen, spieren, hersenweefsel, kraakbeen, tussenwervelschijven, organen of bloedvaten
zichtbaar worden gemaakt.
Een MRA-onderzoek is bijna hetzelfde als een MRI-onderzoek, maar bij MRA-onderzoek worden alleen de bloedvaten bekeken. Om de
bloedvaten duidelijk zichtbaar te maken krijgt u meestal een contrastvloeistof toegediend via een infuus. Voor de leesbaarheid spreken
we hieronder verder alleen over ‘MRI-onderzoek’, maar alle informatie is ook van toepassing op het MRA-onderzoek.
LET OP!
U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens 3 DAGEN vóór het onderzoek goed door!
Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. Het onderzoek kan anders misschien niet doorgaan.
We vragen u om ruim van tevoren de vragenlijst in te vullen. Heeft u één of meer vragen met JA beantwoord? Neem dan
contact op met afdeling Radiologie.
In dit filmpje kunt u zien hoe een MRI-scan wordt gemaakt. In dit filmpje gaat het om een MRI-scan van de lever.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/mri-en-mra-onderzoek

Behandelingen
Soms is het voldoende om rust te nemen. Daarnaast kunnen we een aangezichtsverlamming ook behandelen met medicijnen.
Andere behandelmogelijkheden zijn mimetherapie, psychosociale begeleiding en plastische chirurgie. Deze behandelingen doen we
meestal pas als medicijnen niet werken.

Poliklinieken en afdelingen
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
De keel-, neus- en oorarts (kno-arts) houdt zich bezig met de behandeling van aandoeningen aan keel, neus en oren.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/keel-neus-en-oorheelkunde-kno
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