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met de grootste zorg 

samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. 

U kunt aan deze uitgave 

geen rechten ontlenen. 
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Iontoforese
Deze folder is bestemd voor patiënten, die in aanmerking komen voor een iontoforese 
ter behandeling van hun pijnklachten. In deze folder kunt u lezen wat deze behandeling 
inhoudt en wat van u wordt verwacht.

Wat is iontoforese?
Een iontoforese is een toedieningsvorm van geneesmiddelen waarmee hoge concentraties 
van een medicament door de huid getransporteerd worden (transdermaal) via elektrisch 
geladen medicatiebevattende deeltjes (ionen). Het doel hiervan is om een bepaald 
medicijn zonder injectie precies in/op uw pijngebied toe te dienen.

Voorbereidingen
• Na de (poliklinische) behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het 

verkeer deelnemen. Zorg ervoor dat iemand u naar huis kan brengen.
• Als er een kans bestaat dat u zwanger bent, geef dit dan vóór de behandeling door 

aan uw pijnbehandelaar.

De behandeling
Uw behandeling wordt, onder supervisie van de pijnbehandelaar, door de assistent 
pijnbestrijding uitgevoerd op de afdeling Dagbehandeling Chirurgie. Onder een 
plakelektrode wordt een geneesmiddel aangebracht dat door een heel lichte stroom door 
de huid naar uw pijngebied wordt gebracht. De behandeling duurt ongeveer 30 minuten. 
Na de behandeling mag u direct weer naar huis. 

De behandeling wordt meerdere keren per week, gedurende een aantal weken, uitgevoerd 
voor een optimaal effect.

Complicaties of bijwerkingen
De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een iontoforese optreden:
• Er kunnen (afhankelijk van het toegediende medicijn) tijdelijk bloeddruk 

schommelingen optreden. Deze zijn meestal van korte duur, maar kunnen soms 
enkele uren aanwezig zijn. De tekenen hiervan zijn duizeligheid en misselijkheid. 
Deze klachten gaan vanzelf over.

• In een enkel geval kan er hoofdpijn optreden.
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Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan uw 
pijnbehandelaar. Neem dan contact op met de locatie waar u wordt behandeld.

Gelre Apeldoorn
• Polikliniek Pijnbestrijding
• maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00 en van 14.00 – 16.00 uur
• Tel: 055 - 581 18 00

Gelre Zutphen
• Polikliniek Pijnbestrijding
• maandag t/m vrijdag 14.00 – 16.00 uur
• Tel: 0575 - 592 929


