Behandeling van pijn
met iontoforese

In deze folder vindt u uitleg over de behandeling van uw
pijnklachten met iontoforese. Dit is een behandeling om uw
pijnklachten te verminderen.

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. Op deze wijze kan het toegediende medicijn zo dicht
mogelijk bij het aangedane lichaamsdeel terechtkomen. Iontoforese
wordt vooral toegepast bij bepaalde zenuwpijnen. De behandeling kan
ook effectief zijn bij bijvoorbeeld gewrichtsklachten of lokale spierpijn.
De iontoforese behandeling wordt uitgevoerd met het pijnstillend middel
ketamine. De pijnstiller veroorzaakt een gedeeltelijke blokkade in het
zenuwstelsel, waardoor de pijn vermindert. Er zijn meerdere behandelingen
noodzakelijk voor het bereiken van een goed resultaat. De behandelingen
vinden meestal twee keer per week plaats gedurende een periode van vier
weken.
Bij goed resultaat volgt er een afbouwperiode van één keer per week een
behandeling. Dit duurt ook vier weken.

De voorbereiding
U mag van tevoren gewoon eten en drinken. U hoeft geen pyjama mee te
nemen.
De behandeling kan uw reactievermogen beïnvloeden. Daarom mag geen
auto of fiets besturen op de dag van de behandeling.
Er worden pleisters op u geplakt. Daarom mag u geen bodylotion smeren
op de dag van de behandeling.
Is één van de onderstaande situaties op u van toepassing:
• U bent zwanger.
• U bent overgevoelig voor verdovingsmiddelen (ketamine, marcaine) of
hormoonpreparaten (dexamethason).
• U heeft een pacemaker.
• U heeft een neurostimulator (blaasstimulator of ruggenmergstimulator).

Meld dit dan vóór de behandeling. In overleg met de anesthesioloog wordt
besloten of de behandeling door kan gaan.

De behandeling
Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de pijnpoli. De behandeling
wordt uitgevoerd door de verpleegkundige of doktersassistente van de
pijnpoli.
U neemt plaats op een bed. De verpleegkundige of doktersassistente
ontsmet uw huid. Daarna worden er twee pleisters op uw huid geplakt. Eén
pleister is voor de elektrische geleiding en de andere is voor toediening
van de medicatie. De medicatiepleister wordt precies geplakt op het gebied
waar u pijn heeft. Op de pleisters zitten metalen pennetjes. Dit zijn de
elektrodes die worden aangesloten aan het iontoforese apparaat. Met dit
apparaat stelt de verpleegkundige of doktersassistente de snelheid van de
toediening in. Doordat er een stroompje van de ene pleister naar de andere
loopt, worden de medicijnen vanuit de pleister door de huid in uw lichaam
opgenomen.
Tijdens de behandeling kan uw huid onder de pleister prikkelend of
branderig aanvoelen. Bij een behandeling in uw gezicht kunt u tijdens de
toediening een metaalsmaak proeven. Een behandeling duurt tussen de 20
en 40 minuten.

Na de behandeling
Na de eerste behandeling blijft u ongeveer 30 minuten in de
behandelruimte. Zo kunnen we zien hoe uw lichaam reageert op het
medicijn. Bij de tweede behandeling kunt u na de behandeling meteen naar
huis.
U kunt in het begin van een behandelreeks wat meer pijn ervaren. Daarvoor
kunt u eventueel een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol). Zo
nodig kan de anesthesioloog of uw huisarts een alternatieve pijnstiller
voorschrijven.

Bijwerkingen en complicaties
Na de behandeling kunnen de volgende bijwerkingen optreden, die meestal
mild en van tijdelijke aard zijn:
• vermoeidheid;
• duizeligheid;
• droge mond en/of neusslijmvlies;
• gebrek aan eetlust;
• wazig zien;
• een onbehaaglijk gevoel rond de maagstreek, misselijkheid;
• roodheid van de huid op de plaats waar de pleisters hebben gezeten;
• huiduitslag (roodheid) door de elektrodes;
• een brandwondje op de huid op de plaats waar het plaatje heeft gezeten
(zelden);
• de dag na de behandeling: verstopping (obstipatie) en urine die
donkerder van kleur is.
Deze klachten verdwijnen vanzelf. U hoeft zich hier geen zorgen over te
maken.

Resultaat van de behandeling en controle
U kunt na ongeveer de derde behandeling het eerste pijnverminderende
effect verwachten. Blijkt in de loop van de behandelingen dat u er
onvoldoende of helemaal geen baat bij heeft? Dan zullen we ophouden u te
behandelen met iontoforese. Na de laatste behandeling wordt er meestal
een telefonische controleafspraak gemaakt.

Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk
(uiterlijk 24 uur voor de afspraak) met de pijnpoli om uw afspraak af te
zeggen of te verplaatsen. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen
08.00 – 12.00 en 13.00 - 16.00 uur. In uw plaats kan dan een andere patiënt
geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening
gebracht.

Vragen
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de pijnpoli. Voor HMC Bronovo
belt u 088 979 40 60, voor HMC Westeinde 088 979 23 16.
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