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TENS-BEHANDELING
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Uw pijnspecialist heeft voorgesteld om bij u een TENS-behandeling uit te 
voeren. U krijgt deze behandeling om uw pijnklachten te verminderen. In deze 
folder leest u hoe deze behandeling verloopt. Lees deze folder goed door.

WAT IS EEN TENS-BEHANDELING?
• TENS staat voor Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie. 
• Het is een behandeling voor o.a.. chronische pijn, waarbij via de huid het 

pijnsignaal wordt beïnvloed.Dit gebeurt met behulp van 2 of meer electro-
den en zwakke electrische stroom.

• De behandeling werkt op verschillende manieren tegen de pijn:
 - TENS blokkeert de pijnprikkel die naar de hersenen gaat. 
 - TENS stimuleert de aanmaak van een stof(bèta endorfine) in het 

 lichaam die de pijn vermindert.
 - TENS kan een spierontspannende werking hebben.

• Na uitleg van de pijnverpleegkundige/pijnconsulent op de polikliniek  
pijnbestrijding , krijgt U deze TENS voor een proefperiode van 2 weken  
mee naar huis.

• Of de behandeling voldoende helpt, verschilt van persoon tot persoon. 
• Na een tijdje neemt het pijnstillende effect van de behandeling toe.
• Lang gebruik van TENS is niet schadelijk. 

CHRONISCHE PIJN
TENS is een behandeling voor onder andere chronische pijn. 
• Chronische pijn is een langdurige, hardnekkige pijn. 
• Chronische pijn ontstaat na verloop van tijd door een verstoorde werking 

van de zenuwen. 
• Chronische pijn herstelt vaak niet meer. 
• Chronische pijn wordt vaak met medicijnen onder controle gehouden.  

Medicijnen kunnen bijwerkingen hebben. De TENS-behandeling kan dan 
een goed alternatief zijn.

WAT WILLEN WE VAN U WETEN VOOR DE BEHANDELING?
In de volgende gevallen mag u het TENS-apparaat niet gebruiken of alleen in 
overleg met uw behandelaar:
• U heeft elektronische implantaten, zoals een pacemaker/ICD.
• U heeft ernstige hartritmestoornissen.
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• U heeft epilepsie.
• U heeft een huidziekte/wondjes op de plaats van de behandeling.
• U heeft een kwaadaardige aandoening op de plaats van de behandeling.
• U bent zwanger.
• U heeft een neurostimulator.
• U heeft een inwendige insulinepomp.
• U maakt gebruik van flash glucosemeting.

WORDT DE TENS-BEHANDELING VERGOED DOOR UW 
ZORGVERZEKERING?
We raden aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te vragen 
of de TENS-behandeling wordt vergoed. Regel dit voordat u met de behande-
ling begint.

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?
Begin van de behandeling
• Tijdens het eerste bezoek aan de pijnpoli heeft u eerst een gesprek met de 

pijnverpleegkundige/pijnconsulent om uw klachten te bespreken.
• De pijnverpleegkundige/pijnconsulent bepaalt welk TENS programma U 

volgt gedurende de proefperiode.
• U krijgt de TENS in bruikleen. 
• Dit bezoek duurt ongeveer 60 minuten.

Vervolg van de behandeling
• Na twee weken kunnen u en de pijnverpleegkundige/pijnconsulent 

vaststellen of de TENS-behandeling helpt. 
• Bij een goed resultaat kunt u de TENS houden. 
• De firma van de TENS neemt contact op met uw zorgverzekeraar. DE TENS 

kan één keer in de vijf jaar gedeclareerd worden. Het is niet mogelijk om 
deze binnen vijf jaar om te ruilen. Omruilen kan alleen als u overstapt naar 
een andere zorgverzekeraar.

• Bij problemen met het apparaat, de bedrading, de electroden of de pleisters 
dient u zelf contact opnemen met de firma van het TENS-apparaat.
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Einde van de behandeling
• We beëindigen de begeleiding wanneer u het TENS-apparaat zelfstandig 

kunt gebruiken en u baat heeft bij de behandeling. 
• U behoudt het TENS-apparaat.
• Als u geen gebruik meer maakt van het TENS-apparaat, moet u zelf contact 

met de firma opnemen. 

GEBRUIK VAN HET TENS-APPARAAT
De behandeling
• ’s Ochtends maakt u de huid schoon en controleert u de huid op irritaties of 

wondjes.
• Plaats nooit een elektrode op een geïrriteerde of kapotte huid.
• U bewaart de elektroden in de koelkast.
• U plakt de elektroden op de afgesproken plaats.
• U steekt de stekkertje(s) in de TENS.
• U stelt de stroomsterkte in, zoals is afgesproken met de assistente.
• U start de behandeling.

Na de behandeling
• U schakelt de TENS uit.
• U haalt de snoertjes uit de TENS en bergt het op in het etui of koffertje.
• U haalt de elektroden van de huid af en plakt ze op de folie.
• Deze worden bewaard in de koelkast.

Waar moet u op letten bij het gebruik van het TENS-apparaat?
• Plaats de elektroden op een schone en droge huid. Het is erg belangrijk dat 

u de huid voor en na de behandeling schoonmaakt.
• Gebruik geen bodylotion of crème op de plaatsen van de elektroden. 
• Plaats geen elektrode op een geïrriteerde of rode huid. De huid moet eerst 

herstellen. Neem altijd contact op met de assistent van de Pijnpoli.
• Overmatige haargroei kunt u het beste eerst afknippen. Scheer de huid niet. 

Dit kan namelijk irritatie veroorzaken.
• Blijven de elektroden niet stevig zitten? Maak het plakoppervlak dan een 

beetje vochtig met een druppel water, de gel van de electrode wordt dan 
weer plakkerig.
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TENS NIET GEBRUIKEN
Indien U een gemotoriseerd voertuig bestuurt.(auto, scooter,scootmobiel)
Als U machines bedient of activiteiten heeft, waarbij een verhoogde opmerk-
zaamheid nodig is. Niet tijdens zwemmen, douche, saunagebruik. Vermijdt 
contact met water. En als U slaapt.

HUIDIRRITATIE ALS GEVOLG VAN EEN TENS-BEHANDELING
In de volgende gevallen kan huidirritatie ontstaan:
• Bij het gebruik van bepaalde typen elektroden.
• Bij transpiratie op de plaats van de elektroden.
• Bij hard trekken aan de elektroden als u deze verwijdert.
• Als u de elektroden lang op dezelfde plaats laat zitten.

Verzorging van het TENS-apparaat
• Plaats en verwijder de elektroden voorzichtig. Pak de elektrode aan de rand 

vast, als u deze verwijdert.
• Trek niet aan het snoertje.
• Behandel de snoertjes voorzichtig. Haal de snoertjes niet onnodig uit het 

apparaat of van de elektroden. 
• Berg de TENS na gebruik op.
• Houd de kabels altijd bij de stekker vast als u ze uit het apparaat haalt.
• Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.

Wanneer moet u de elektroden vervangen?
• De elektroden plakken niet meer goed.
• De randjes van de elektroden gaan krullen.

OPMERKINGEN OF KLACHTEN
Wij doen er alles aan uw bezoek aan ons ziekenhuis zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij raden u aan 
uw opmerkingen of klachten direct te bespreken met de betrokkene(n) of de 
leidinggevende van onze afdeling.
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VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. Uw 
behandelend pijnspecialist geeft u graag meer informatie.

POLIKLINIEK PIJNBESTRIJDING 
 0344-674064 
 poli.pijnbestrijding@zrt.nl

SECRETARIAAT PIJNBESTRIJDING 
 0344-674463
 secretariaat.ane@zrt.nl

Deze informatie is een aanvulling op de gesprekken die u heeft met uw 
specialist of behandelaar. De informatie is algemeen. Het is mogelijk dat er 
voor uw situatie andere adviezen of procedures gelden. 
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AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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