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In te vullen door behandelaar 

Wel/niet stoppen met bloedverdunners: 

 

□ Ja, stoppen met de bloedverdunners _________ dagen voor de behandeldatum 

□ Nee, patiënt hoeft niet te stoppen 

□ Niet van toepassing 

 

Doel behandeling 

Met een iontoforese pijnbehandeling proberen we chronische pijn te verminderen of weg te nemen. De behandeling 

houdt in dat een geneesmiddel door de huid wordt geleid met elektrische stroom. Door de stroom kan een grote 

hoeveelheid van het geneesmiddel diep in de onderliggende, beschadigde (spier)weefsels en zenuwen doordringen. De 

behandeling leidt naast een direct effect van het geneesmiddel vaak ook tot een toename in de bloeddoorstroming. Ook 

hiervan kan herstel en een pijnstillende werking uitgaan. 

 

Voorbereiding behandeling 

Beantwoord de onderstaande vragen met ja of nee. Is het 

antwoord op een of meerdere vragen ‘ja’, meld dit dan voor 

uw behandeling bij uw behandelaar. In overleg wordt dan 

besloten of de behandeling doorgaat: 

 

 Bent u mogelijk zwanger? 

 Bent u overgevoelig voor verdovingsmiddelen, zoals 

lidocaïne en s-ketamine? 

 Bent u overgevoelig voor clonidine (Catapresan)? 

 Bent u overgevoelig voor hormoonpreparaten 

(Dexamethason, Kenacort)? 

 Bent u overgevoelig voor andere medicatie? 

 Bent u allergisch of overgevoelig voor elektrodes of gel. 

 Heeft u hartklachten door hoge bloeddruk of hartritmestoornissen?   

 Heeft u een pacemaker? 

 Heeft u een neurostimulator (blaasstimulator of ruggenmergstimulator)? 

 Heeft u een bijniertumor? 

 Heeft u wondjes in het pijnlijke gebied? 

 

U hoeft thuis geen specifieke voorbereidingen treffen, tenzij uw pijnarts anders aangeeft. In principe mag u gewoon eten 

en drinken en uw medicijnen innemen. Wel vragen wij u om geen crème of lotion op uw lichaam te gebruiken. 

Iontoforese 
pijnbehandeling 
Toediening medicijnen door elektrische geleiding 

Deze folder geeft u informatie over een iontoforese pijnbehandeling (toediening van 

medicijnen door elektrische geleiding). Het is goed u te realiseren dat voor u 

persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. 

onderdeel van 



 
Iontoforese pijnbehandeling 

 

 

 

 2/2 

02
-2

02
1

 \
 P

N
G

 7
16

 

Verloop behandeling 

De iontoforese pijnbehandeling duurt 30-45 minuten en wordt uitgevoerd door een speciaal opgeleide assistent of 

pijnverpleegkundige. De behandeling is meestal pijnloos. Tijdens de behandeling krijgt u allereerst een pleister met 

medicatie op uw huid geplakt, in de omgeving van het pijnlijke gebied. Vervolgens wordt naast deze pleister nog een 

pleister zonder medicatie geplakt, om de geleiding te bevorderen. Daarna wordt de pleister met medicatie aan het 

iontoforese-apparaat gekoppeld. Dit apparaat geeft elektriciteit af en zorgt ervoor dat de medicatie door de huid wordt 

geleid. Na de behandeling worden de pleisters weer verwijderd. 

 

Het kan gebeuren dat u tot een uur na behandeling op de polikliniek Pijngeneeskunde moet blijven, omdat u zich tijdens 

of na de behandeling niet goed voelt of medicatie hebt gekregen. Houd hier rekening mee bij het inplannen van andere 

afspraken. In totaal vinden 5-6 proefbehandelingen plaats (een per week). Bij een duidelijke pijnvermindering wordt de 

behandeling met langere tussenpozen vervolgd. De behandeling wordt gestopt als de proefbehandelingen geen effect 

hebben. Het kan zijn dat tijdens de behandeling medicatie wordt gebruikt waarbij u niet zelf mag autorijden. Dit wordt 

altijd met u besproken. Is dit het geval, zorgt u er dan voor dat iemand u kan brengen en ophalen.  

 

Mogelijke bijwerkingen 

Bij een iontoforese pijnbehandeling kunnen, ondanks een zorgvuldige medische behandeling, bijwerkingen optreden. 

Deze zijn meestal mild en van tijdelijke aard en gaan vanzelf weer over. 

 

 Huiduitslag 

 Een onbehaaglijk gevoel in de maagstreek 

 Een misselijk gevoel. 

 Roodheid van de huid op de plaats waar de pleister en elektroden hebben gezeten 

 Lichte brandwondjes op de huid – deze zijn direct na de behandeling zichtbaar en genezen na enkele dagen 

 Gebrek aan eetlust 

 Droge neus, mond of andere slijmvliezen 

 Wazig zien 

 Vermoeidheid 

 Duizeligheid 

 Huidirritatie 

 Jeuk 

 Opvliegers – alleen na toediening van corticosteroïden 

 

Meld pijnlijke of aanhoudende bijwerkingen bij uw eerstvolgend bezoek of neem direct contact op met het pijncentrum.  

 

Contact 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Pijngeneeskunde. Dit 

kan van maandag tot en met donderdag van 8.30-16.30 uur via telefoonnummer 088 125 00 00. 
 


