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Hemifaciaal spasmen 
 
Wat zijn hemifaciaal spasmen? 
Hemifaciaal spasmen zijn onbewust optredende kortdurende trekkingen in de spieren van het gezicht 
aan een kant van het lichaam.  
 
Hoe worden hemifaciaal spasmen ook wel genoemd? 
Hemifaciaal spasmen worden ook wel tic faciaal genoemd. Een tic is een kortdurende snelle beweging 
die onbedoeld ontstaat. De term faciaal betekent gezicht. Hemifaciaal betekent aan een kant van het 
gezicht. De term spasme geeft ook aan dat de spieren van het gezicht onbedoeld verkrampen.  
 
Hoe vaak komen hemifaciaal spasmen voor bij kinderen? 
Hemifaciaal spasmen komen zelden voor op de kinderleeftijd. Ze worden vaker gezien op volwassen 
leeftijd.  
 
Bij wie komen hemifaciaal spasmen voor? 
Hemifaciaal spasmen komen zowel bij jongens als bij meisjes voor. Hemifaciaal spasmen komen 
vaker voor bij kinderen die geopereerd zijn in de buurt van de kleine hersenen en de hersenstam.  
 
Wat is de oorzaak van hemifaciaal spasmen? 
Prikkeling van zevende hersenzenuw 
De zevende hersenzenuw zorgt er voor dat de spieren van het gezicht kunnen bewegen. De zevende 
hersenzenuw wordt ook wel de facialis genoemd. 
Normaal geeft de facialis alleen een signaal af naar de spieren als het de bedoeling is dat het gezicht 
bewogen wordt. Bij kinderen met een hemifaciaal spasme wordt de zenuw extra geprikkeld, waardoor 
er voortdurend signalen naar de spieren van het gezicht worden gestuurd. Hierdoor spannen de spieren 
in het gezicht aan zonder dat dit eigenlijk de bedoeling is.  
Vaak wordt deze prikkeling veroorzaakt door een bloedvat wat tegen de hersenzenuw aan is komen 
liggen. Het kloppen van dit bloedvat zorgt voor prikkeling van de zevende hersenzenuw. Soms wordt 
prikkeling van de hersenzenuw veroorzaakt door beschadiging van de zenuw na een operatie. Een 
enkele keer wordt de zenuw geprikkeld door een hersentumor in de buurt van de zevende hersenzenuw 
of door een middenoorontsteking die zorgt voor prikkeling van de zenuw.  
 
Wat zijn de verschijnselen van hemifaciaal spasmen? 
Trekkingen 
Kinderen met een hemifaciaal spasmen hebben kortdurend trekkingen in bepaalde spieren van het 
gezicht. Deze trekkingen komen meestal aan een kant van het gezicht voor. De trekkingen komen niet 
in een vast tempo voor. De trekkingen zijn niet pijnlijk, het lukt een kind niet om de trekkingen te 
onderdrukken.  
Vaak zitten de trekkingen in de spieren rondom het oog, ook kunnen de trekkingen in de spieren 
rondom de mond voorkomen.  
 
Spanningen 
In tijden van spanningen worden de trekkingen vaak erger.  
 
Hoe wordt de diagnose hemifaciaal spasmen gesteld? 
Verhaal en onderzoek 
Aan de hand van het verhaal van een kind en de bevindingen bij onderzoek kan vermoed worden dat 
er sprake is van hemifaciaal spasmen.  
 
EEG 
Omdat hemifaciaal spasmen kunnen lijken op trekkingen veroorzaakt door een epilepsie aanval, wordt 
soms een EEG gemaakt om te kijken of er sprake is van epileptiforme activiteit in de hersenen op het 
moment dat er trekkingen in het gezicht voorkomen. Bij hemifaciaalspasmen is dit niet het geval.  
 



  Kinderneurologie.eu 

     deze tekst kunt u nalezen op 

www.kinderneurologie.eu 
2

MRI-scan 
Bij hemifaciaal spasmen wordt altijd een MRI-scan gemaakt om te kijken of met behulp van de MRI 
zichtbaar te maken is waarom de zevende hersenzenuw geprikkeld wordt. Bij kinderen kan een 
hersentumor in de buurt van de zevende hersenzenuw een oorzaak zijn van het ontstaan van 
hemifaciaal spasmen. Vaak gaat het om een pilocytair astrocytoom. Dit is dan zichtbaar op de MRI-
scan.  
 
Hoe worden hemifaciaal spasmen behandeld? 
Geen behandeling 
Wanneer kinderen zelf geen last hebben van de hemifaciaal spasmen wordt er meestal geen 
behandeling gestart. Een behandeling is alleen nodig als een kind gehinderd wordt door de hemifaciaal 
spasmen.  
 
Oorzaak wegnemen 
Wanneer de hemifaciaal spasmen worden veroorzaakt door een hersentumor, helpt een operatie 
waarbij de hersentumor verwijderd wordt, voor het verminderen van de klachten.  
Als een middenoorontsteking de oorzaak is, helpt behandeling van deze middenoorontsteking.  
 
Medicijnen 
Bij een klein deel van de kinderen verminderen de hemifaciaal spasmen met behulp van medicijnen 
die ook gebruikt worden bij de behandeling van epilepsie. Een veel gebruikt medicijn is het medicijn 
carbamazepine (Tegretol ®).  
 
Botulinetoxine 
Injecties met botulinetoxine in de spieren die meedoen aan de hemifaciaal spasmen is vaak een 
effectieve oplossing van het probleem. Door het medicijn botulinetoxine raken de spieren tijdelijk, 
meestal voor de duur van enkele maanden tot een jaar, verlamd waardoor ze niet meer samen kunnen 
trekken. Hierdoor zijn de hemifaciaal spasmen niet meer of verminderd zichtbaar. Na enkele maanden 
is het medicijn uitgewerkt en komen de hemifaciaal spasmen geleidelijk aan terug. Dan kan een 
nieuwe injectie met botulinetoxine gegeven worden. Nadeel van de botulinetoxine injecties is dat de 
spieren tijdelijk verlamd zijn. Hierdoor kunnen bepaalde bewegingen in het gezicht niet meer gemaakt 
worden. Soms kan ook een mond scheef gaan hangen wat vervelend kan zijn bij eten en praten. Ook 
deze verlamming is tijdelijk en verdwijnt ook wanneer het medicijn uitgewerkt is.  
 
Operatie 
Een ingrijpender behandeling is een operatie door de neurochirurg. De neurochirurg zoekt de plaats op 
waar de zevende hersenzenuw geprikkeld wordt door een bloedvat wat tegen de zenuw aanligt. De 
neurochirurg zorgt er voor dat de zevende hersenzenuw en het bloedvat niet meer tegen elkaar liggen 
door er een kussentje van kunststofmateriaal tussen te plaatsen. Op deze manier kan het bloedvat de 
zenuw niet meer prikkelen en verdwijnen de hemifaciaal spasmen.  
   
 
Wat betekenen hemifaciaal spasmen voor de toekomst? 
Afhankelijk van de oorzaak 
Hemifaciaal spasmen kunnen spontaan minder vaak en heftig voorkomen. In perioden van spanning en 
stress nemen ze vaak toe.  
Wanneer de oorzaak weggehaald kan worden, kunnen hemifaciaal spasmen helemaal verdwijnen.  
 
Hebben broertjes en zusjes een vergrote kans om ook hemifaciaal spasmen te krijgen? 
Niet erfelijk 
Hemifaciaal spasmen zijn niet erfelijk. Meestal is er bij kinderen een duidelijke oorzaak waarom de 
hemifaciaal spasmen ontstaan. Deze oorzaak is meestal niet erfelijk. Broertjes en zusjes hebben dan 
ook geen vergrote kans om zelf ook hemifaciaal spasmen te krijgen.  
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Links 
www.nvvn.org 
(Nederlandse vereniging van neurochirurgen) 
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