
Tot slot 
Indien u na het lezen van de folder nog vragen heeft, dan kunt u bellen of mailen 
met Melius Klinieken via telefoonnummer 040-8200777 of email adres  
admin@meliusklinieken.nl.
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Iontoforese



Uw Anesthesioloog-pijnspecialist heeft met u besproken dat uw pijnklachten met 
een iontoforese behandeld gaan worden. In deze folder vindt u informatie over deze 
behandeling. 

Wat is Iontoforese? 
Door middel van iontoforese worden er met behulp van zwakstroom medicijnen 
via de huid (transdermaal) toegediend. Dit gebeurt met een medicijnpleister en 
het maken van een elektrisch veld. Het medicijn werkt op de zenuwuiteinden. De 
pijnprikkel wordt hierdoor minder goed doorgegeven in uw lichaam. Het medicijn 
wordt in een hele lage dosering verder door het lichaam verspreid. 

Zwangerschap en borstvoeding 
Wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft, raden wij u aan om contact op te 
nemen met Melius Klinieken. U hoort dan of de behandeling kan doorgaan. 

Allergie 
Bent u overgevoelig voor bijvoorbeeld medicijnen, voedingsmiddelen, latex, 
pleisters of huid ontsmettingsmiddelen en u heeft dit nog niet doorgegeven 
waarschuw ons dan.

Nuchter
U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn. Wel raden wij u aan om een licht 
verteerbare maaltijd te nemen.

Wanneer wordt iontoforese gebruikt?
Iontoforese wordt toegepast bij behandeling van: 
• Zenuwpijn
• Complex regionaal pijnsyndroom
• Littekenpijn
• Pijn in spieren en gewrichten
• acute pijnklachten (zoals acute tendinitis)
• behandeling van aanhoudende / chronische pijnklachten (geassocieerd met kalk 

afzetting). 

Als een van de onderstaande situaties op u van toepassing is wilt u dit vooraf tegen 
uw arts vertellen: 
• Overgevoeligheid voor het medicijn Ketamine.
• Verhoogde bloeddruk die niet onder controle is. 
• Als u zwanger bent of denkt te zijn.
• Als u angina pectoris heeft (pijn op de borst). 
• Als u een verhoogde hersendruk heeft. 
• Als u een verhoogde oogdruk heeft. 
• Als u een pacemaker of ICD heeft.
• Als u een neurostimulator heeft. 

Voorbereiding thuis
U mag op de dag van uw behandeling geen huid crème of bodylotion gebruiken in 
het gebied waar de pijn zit.
U draagt makkelijk zittende kleding die geen druk geeft op het te behandelen 
gebied. 
U mag uw huidige (pijn)medicatie innemen, tenzij de arts anders voorschrijft.
Er mogen geen familieleden of bekenden bij deze behandeling aanwezig zijn. 

De behandeling 
U neemt plaats op een bed of stoel. Uw huid wordt eerst ontvet met alcohol. De 
medicatie wordt op een soort pleister met een dunnen spons gespoten en op de 
pijnlijke plaats geplakt. De tweede pleister wordt op ongeveer 10 cm van de eerste 
pleister geplakt. Vervolgens worden de elektrodes aan de pleisters vastgemaakt en 
het apparaat aangezet. Door een klein stroompje door de medicijnpleister te voeren 
worden de medicijnen vanuit de pleister door de huid in het lichaam opgenomen. 
Tijdens de behandeling kan een prikkelend of licht brandend gevoel ontstaan. U 
kunt prikkeltjes of kriebeltjes voelen. Als de behandeling te pijnlijk is, wordt de 
standaardinstelling lager gezet. De behandeling duurt dan iets langer. Normaal 
gesproken duurt de behandeling 20 minuten.

Complicaties/Bijwerkingen 
Als mogelijke complicaties van deze behandeling kunnen tijdelijke 
bloeddrukschommelingen optreden. Deze zijn meestal van korte duur, maar 
kunnen soms enkele uren aanwezig zijn. De tekenen hiervan zijn duizeligheid en 
misselijkheid. Deze klachten gaan weer vanzelf over. Enkele patiënten klagen na de 
behandeling over hoofdpijn. 
Gebrek aan eetlust.
Vermoeidheid
Wazig zien
Plaatselijke roodheid van de huid onder de pleisters.

Na de behandeling 
Als u zich na de behandeling goed voelt, mag u naar huis. 
Na de behandeling mag u zelf niet actief deelnemen aan het verkeer. 
We raden u aan om voor de behandeling al voor vervoer naar huis te zorgen. 

Het uiteindelijke resultaat van de behandeling kan enige tijd op zich laten wachten. 
Het is echter mogelijk dat u al snel een gunstig effect op uw pijnklachten merkt.
Na 2 weken heeft u een belafspraak met de pijnconsulente om het effect van de 
behandeling te bespreken. 


