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Inleiding 

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u in aanmerking komt voor een 
behandeling met iontoforese. Ook is het mogelijk dat u deze behandeling zojuist 
gehad hebt. 
De arts heeft u al informatie gegeven over de behandeling. In deze folder hebben we 
de informatie voor u op een rijtje gezet, zodat u het nog eens rustig kunt nalezen. 
U kunt deze folder ook gebruiken om bijvoorbeeld uw huisarts of werkgever te 
informeren. 

Iontoforese 

Iontoforese is een behandeling die ingezet kan worden bij verschillende 
pijnsyndromen. Door middel van zwakstroom wordt een geneesmiddel via een 
pleister onder de huid gebracht. Zo wordt er een depot van het geneesmiddel op de 
plaats van de pijn gelegd. Het voordeel van deze manier van toedienen is dat het 
geen pijn doet en dat u niet bang hoeft te zijn voor een injectie. Bovendien is het 
risico op beschadiging van zenuwen en bloedvaten of het krijgen van een infectie bij 
iontoforese te verwaarlozen.  

De voorbereiding op de behandeling 

Voor deze behandeling hoeft u zich thuis niet voor te bereiden. De behandeling is op 
de Dagverpleging van het Pijncentrum. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij 
meldpunt Oost 13. Een verpleegkundige zal u komen ophalen. Uw begeleider mag 
mee naar binnen.  

De behandeling 

De iontoforese vindt plaats op dagbehandeling van het pijncentrum. De patiënt 
neemt een comfortabele positie aan waarbij de te behandelende plaats makkelijk te 
bereiken is. Vervolgens worden de electroden aangebracht. De electrode met het 
geneesmiddel op de pijnlijke plaats. De andere electrode wordt op de contactplaats 
licht nat gemaakt om de geleiding te optimaliseren en een stukje naast de 
therapeutische electrode geplaatst. 
Tijdens de behandeling kunt u een prikkende sensatie ervaren. 

Duur 

Inclusief de voorbereiding en de tijd na de behandeling bent u ongeveer een half uur 
in het ziekenhuis. De behandeling zelf duurt ongeveer zes minuten. 

Na de behandeling 

Na de behandeling mag u direct naar huis. 
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U kunt last hebben van roodheid van de huid op de plaats waar de pleisters gezeten 
hebben. U kunt hier een verzachtende crème op smeren. 

Resultaat 

Het resultaat van de behandeling kan pas na enkele weken goed beoordeeld worden. 
Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op de pijnklachten 
bemerkt.  

Let op! 

 Als u op het moment van het onderzoek in verwachting bent of vermoedt dit te 
zijn, verzoeken we u om dit vóór het onderzoek te melden. 

 Geef altijd door als u een pacemaker, ICD of neurostimulator heeft. 
 Na de behandeling is het onverantwoord dat u zelf actief aan het verkeer 

deelneemt. U dient er zelf voor te zorgen dat u onder begeleiding van een 
familielid of kennis naar huis gaat. Is er géén begeleiding dan kan de behandeling 
niet door gaan. Het is de bedoeling dat u wordt opgehaald. 

 Indien u de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een buitenlands 
ziekenhuis meldt dit dan. 

 Voor deze ingreep hoeft u niet nuchter te blijven. 
 Geef altijd door als er in het lichaam metalen implantaten zitten. 
 Wanneer de pijnlijke plaats behaard is scheer deze dan 2 dagen voor de 

behandeling af. (let op dat er geen wondjes ontstaan want de pleister mag niet 
geplaatst worden op een huid die niet intact is) 

Tot slot 

Als u nog vragen heeft, kunt u deze altijd met uw behandelend arts bespreken. 
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Zuyderland Medisch Centrum 
Pijnbestrijding 
 
Afspraken polikliniek alle locaties 
088 – 459 9714 
 
Openingstijden polikliniek 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
 
Bezoekadres polikliniek 
Locatie Sittard-Geleen, Meldpunt Oost 13 
Locatie Heerlen, Vleugel B 
 
Internet 

www.zuyderland.nl/pijnbestrijding 
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