
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG, locatie West  
 

Iontoforese 

pijnbehandeling 
 
 

U krijgt binnenkort een iontoforese-behandeling. Dit is een behandeling 

om de pijn te verminderen. Tijdens de behandeling krijgt u medicijnen 

via de huid toegediend. 

 

Wat is iontoforese? 

Iontoforese is een behandeling waarbij medicijnen  door de huid worden toegediend. Deze 

toediening is alleen mogelijk met behulp van een zwakke elektrische stroom. De behandeling 

gebeurt met een iontoforese-apparaat en 2 pleisters (zie 

afbeelding).  

U bespreekt met de arts welke medicatie en hoeveel behandelingen 

u krijgt.  

 

Voor wie? 

Bij welke patiënten kan iontoforese gebruikt worden: 

 Complex regionaal pijnsyndroom (CRPS)    

 Aandoeningen bewegingsapparaat 

 Neuropatische pijn  

 Pijn na een operatie 

 

Voorbereiding iontoforese 

Medicijnen 
Deze kunt u innemen zoals u gewend bent.  

 

Eten drinken 
U mag voor de behandeling alles eten en drinken 

 

Kleding en sieraden 
Draag makkelijk zittende kleding. Wij verzoeken u geen sieraden te dragen in het te 

behandelen gebied. 

 

Gebruik op de dag van de behandeling geen bodylotion 
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Lees onderstaande vragen 
Beantwoordt u één of meer vragen met ja? Vertel dit dan aan de pijnarts: 

 Bent u (mogelijk) zwanger? 

 Bent u overgevoelig voor verdovingsmiddelen zoals lidocaïne, esketamine ( Ketanest-s) 

 Bent u overgevoelig voor hormoonpreparaten zoals dexamethason? 

 Bent u overgevoelig voor clonidine (Catapresan®) 

 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? 

 

Waar meldt u zich? 

U meldt zich op het afgesproken tijdstip in OLVG, locatie West. 

 Op maandag is de behandeling op de OK- behandelkamer, route 22A. 

 Op vrijdag is de behandeling op de polikliniek Anesthesiologie en pijnbestrijding, route 5.  

 

De dag van de behandeling 
Een doktersassistent of verpleegkundige voert de behandeling uit.  

 U krijgt twee pleisters op uw huid geplakt, een pleister is voor elektrische geleiding en de 

andere pleister voor de toediening van de medicatie 

 Beide pleisters zijn met een snoertje verbonden aan het iontoforese-apparaat. 

 Als het apparaat is ingesteld, start de behandeling en wordt er zwakke stroom door de 

medicijnpleister gevoerd. Hierdoor worden de medicijnen vanuit de pleister door de huid 

in uw lichaam opgenomen.  

 Tijdens de behandeling kan uw huid onder de pleister wat gaan prikken. 

 De behandeling duurt 15 tot 30 minuten. 

 

Na de behandeling 

De huid kan branderig aanvoelen en de huid kan een beetje rood zijn. Dit trekt vanzelf weg. 

U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld paracetamol (3 tot 4 keer per 
dag 1000 milligram).  

 

Mogelijke complicaties en bijwerkingen 
Na de iontoforese-behandeling heeft u soms last van bijwerkingen. Deze klachten gaan 

vanzelf over:  

 Huiduitslag 

 Prikkend of brandend gevoel 

 Brandwondjes of blaarvorming 

 Duizelig  

 Misselijk. 

 Heeft u diabetes? Dan kunnen de glucosewaarden hoger zijn. Controleer deze daarom 

wat vaker.  
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Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/pijncentrum 

 

 

Contact  
Polikliniek Pijnbestrijding, locatie West 

T 020 510 81 63 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur) 

E polipijnbestrijding@olvg.nl 

Route 05 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden  

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl   |   Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  
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