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Iontoferese
Wat is Iontoforese?

Iontoforese is een behandeling, waarbij via de
huid van het aangedane lichaamsdeel een
medicijn wordt ingebracht. Dit gebeurt met
behulp van een “medicijnpleister” en een
elektrisch veld. Iontoforese bevordert de
doorbloeding.

wordt er een plaatje (elektrode) en een
medicijnpleister op de huid geplakt. Door een
klein stroompje door de medicijnpleister te
voeren, wordt het medicijn vanuit de pleister
via de huid in het lichaam opgenomen.
Tijdens de behandeling kan de huid onder de
pleister prikkend of branderig aanvoelen.

De afspraak

Duur van de behandeling

Voor de behandeling

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te
zijn.
Ook eventuele bloedverdunnende middelen
(Ascal, Sintrom, Plavix, Fenproocoumon,
Marcoumar enzovoort) hoeft u niet te staken.

Belangrijk om te melden

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u direct naar huis.
Na een proefperiode van vier tot zes
behandelingen, vindt er een evaluatie plaats
met de arts. Meestal wordt u de eerste vier
weken één à tweemaal per week behandeld.
Wanneer de iontoforese niet aanslaat, kan
nog overgegaan worden op een andere
behandelvorm. Dit zal altijd in overleg gaan
met uw behandelend arts.

Neemt u altijd vóór de behandeling contact op
met de polikliniek voor pijnbestrijding als één
van de onderstaande zaken op u van
toepassing is en u deze nog niet heeft
besproken met de arts. Deze informatie kan
belangrijk zijn voor uw behandeling:
 Een bijniertumor;
 Hartklachten door een hoge bloeddruk.
 Hartritmestoornissen.
 Een pacemaker.

Complicaties

De dag van behandeling

Heeft u na het lezen van deze folder nog
vragen, neemt u dan contact op met de
assistente van pijncentrum Nocepta. Zij is
van maandag tot en met vrijdag tussen
08.00 en 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
bereikbaar op telefoonnummer
088-708 50 80.

Op de dag van behandeling meldt u zich op
het afgesproken tijdstip bij de receptie in de
hal bij de hoofdingang. Daarna gaat u naar de
dagbehandeling.
U neemt plaats op een brancard. Uw arm
wordt op een kussen op uw schoot gelegd. Als
de behandeling aan uw been of voet
plaatsvindt, dan wordt hier een kussen onder
geplaatst. De huid wordt ontsmet. Vervolgens

Roodheid van de huid op de plaats waar de
pleisters/elektroden hebben gezeten is
mogelijk na deze behandeling.

Vervoer

De dag van behandeling mag u niet
zelfstandig aan het verkeer deelnemen.
Regel dus vooraf uw vervoer.

Vragen
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In de meeste gevallen zal de arts zelf met u
afspreken wanneer u voor de behandeling
kunt komen. Zo niet, dan zal de assistente
van de polikliniek voor pijnbestrijding de
afspraak met u maken.

