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Inleiding 

U heeft samen met uw arts besloten een behandeling tegen pijn 
te starten. De behandeling waarvoor gekozen is, is de TENS-
behandeling. TENS is een moderne behandelvorm die behoort 
tot de laag frequente elektrotherapie. In deze folder leest u 
daar meer over.  
 

Wat is pijn? 
Pijn is een signaal dat aangeeft dat ons lichaam beschadigd is 
of dreigt te worden. Er zijn twee soorten pijn te onderscheiden: 
 
Acute pijn 
Dit is over het algemeen van korte duur. De pijn verdwijnt 
tijdens het herstelproces als de beschadiging of infectie 
overgaat. De acute pijn kan heftig en onaangenaam zijn, maar 
heeft een duidelijk beschermende functie. Acute pijn kan 
bijvoorbeeld opgelopen zijn na een letsel. 
 
Chronische pijn  
Chronische pijn is een langdurige hardnekkige pijn die bijzonder 
onaangenaam kan zijn. Het heeft geen echte waarschuwings- 
of herstelfunctie meer. Deze pijn ontstaat na verloop van tijd 
op basis van een verstoorde werking van de zenuwen. 

 
Pijn wordt vaak met medicijnen onder controle gehouden. Soms 
kunnen bijwerkingen optreden ten gevolge van de medicatie. 
Indien er sprake is van negatieve gevolgen van medicijngebruik 
is TENS een andere mogelijkheid om pijn te verlichten. 
 

TENS-behandeling 
Een TENS-behandeling kan de pijn verlichten door het geven 
van lichte elektrische stroomstootjes. De elektrische 
stroomstootjes worden, via elektroden (speciale plakkers) op 
het lichaam, gegeven. De TENS-behandeling kunt u thuis 

uitvoeren. De elektroden worden geplaatst op de plek waar u 
last heeft en kan op twee manieren tegen pijn werken:   
 
 De stroomstootjes blokkeren het pijnsignaal dat naar de 

hersenen gaat. Hierdoor neemt de pijn die u voelt af. 



 Door de stroomstootjes wordt het lichaam aangezet tot het 

produceren van een bepaalde stof (bèta-endorfine). Dit zorgt 
voor minder pijn.   

 
In hoeverre de pijn afneemt, is voor iedereen verschillend. 
Meestal neemt na enige tijd de pijn af. Het is niet gevaarlijk of 
schadelijk als u de behandeling langer toepast. Om een indruk 
te krijgen hoe u pijn gedurende de dag ervaart, vult u een 
pijnscorelijst in: de NRS-scorelijst. Hierbij is 0 helemaal geen 
pijn en 10 de meest ernstige pijn. 
 
Aanvang van de behandeling 

Tijdens het eerste bezoek aan de pijnconsulent worden uw 
klachten uitgebreid besproken. Het eerste bezoek duurt 
ongeveer 60 minuten. Tijdens dit bezoek worden er twee of vier 
elektroden op uw huid geplaatst en wordt het apparaat 
ingesteld. Er wordt met u afgesproken hoe lang en hoe vaak u 
dit apparaat gebruikt. U krijgt het apparaat voor één à twee 
weken in bruikleen mee. 
 
Vervolg van de behandeling 
Na ongeveer één tot twee weken wordt bekeken of de TENS-
behandeling voldoende aanslaat. Bij een goed resultaat wordt 

de behandeling definitief gestart. De firma van het TENS-
apparaat vraagt dan een machtiging aan bij uw 
zorgverzekeraar. De TENS behandeling wordt vergoed vanuit 
het basispakket.  
 
Het kan zijn dat u nog extra tijd nodig heeft of dat de 
pijnconsulent een ander programma wil proberen. De 
proefperiode wordt dan verlengd. 
 
Einde van de behandeling 
De begeleiding van de behandeling stopt als de behandeling 

goed aanslaat en als u het TENS-apparaat zelfstandig kunt 
gebruiken. De begeleiding wordt dan overgenomen door de 
firma waarvan u het apparaat gebruikt. 
 
De behandeling stopt wanneer de proefbehandeling(en) geen 
resultaat heeft of wanneer u dat zelf wenst. 
 



Gebruik van TENS-apparatuur 
Werkwijze 
1. Reinig de huid met water en zeep en controleer op 

irritaties of wondjes. Plaats nooit een elektrode op de 
geïrriteerde of kapotte huid. 

2. Haal de elektroden voorzichtig aan het randje van het 
transparante plastic en plak het op de afgesproken plek.   

3. Steek het stekkertje in het TENS-apparaat. 
4. Voer de stroomsterkte op, zoals is afgesproken met de 

pijnconsulent. 
5. Maak het TENS-apparaat vast aan uw (broek)riem, zak of 

rand van uw rok. U kunt het apparaat ook met het koord 

om uw nek hangen.  
6. Verwijderen van de elektroden: meestal vindt de 

stimulatie met het TENS-apparaat alleen overdag plaats. U 
verwijdert de elektroden dan aan het eind van de dag van 
uw huid. U stopt de behandeling als volgt: 

 U zet de stroom uit. 
 U haalt het snoertje uit het TENS-apparaat en bergt het 

apparaat op in het koffertje. De andere uiteinden van het 
snoertje kunnen tijdens het dagelijks gebruik in de 
elektroden blijven zitten om defecten en slijtage van het 
snoertje te voorkomen. 

 U haalt de elektroden van de huid af en plakt deze op het 
transparante plastic.  

 
Aandachtspunten bij het thuis aanbrengen van de elektroden 
 Het is belangrijk dat de elektroden op een schone en droge 

huid worden geplaatst. Reinig de huid goed voor en na het 
plaatsen van de elektroden. Gebruik geen bodylotion en/of 
crème op de plaatsen waar de elektroden komen. Indien de 
huid geïrriteerd of rood is, mag de elektrode niet geplaatst 
worden en moet de huid eerst herstellen.  

 Overmatige haargroei kunt u het beste eerst afknippen. 
Scheer het niet. Dit kan irritatie veroorzaken. Wanneer de 
elektroden minder stevig op de huid blijven zitten, kunt u het 
plakoppervlak van de elektrode met een natte vinger een 
beetje vochtig maken of met wat vloeibare zeep reinigen. 

 De huid kan geïrriteerd raken door het gebruik van bepaalde 
typen elektroden, te veel transpiratie, te hard trekken aan de 



elektroden tijdens het verwijderen of langdurig gebruik van 

de elektroden op dezelfde plaats. 
 Draag de elektroden niet tijdens het baden, douchen of 

zwemmen. 
 Draag het TENS-apparaat niet tijdens het autorijden. 
 Verwijder de elektroden minimaal eenmaal per dag van de 

huid. 
 
Verzorging van de elektroden, de snoertjes en het apparaat 
 Plaats en verwijder de elektroden met zorg. Bij het 

verwijderen van de elektrode pakt u deze aan de rand vast. 
Trek niet aan het snoertje! 

 De elektroden moet u vervangen als u merkt dat: 
 ze niet meer goed plakken 
 de randjes gaan krullen 
 ze bubbelig/korrelig worden 

 Behandel de snoertjes voorzichtig. Haal de snoertjes niet 
onnodig uit het apparaat of van de elektroden.  

 Berg het apparaat na elk gebruik op in het koffertje. 
 Houd de kabels altijd bij het stekkergedeelte vast wanneer u 

deze uit het apparaat haalt of de elektroden verwijdert. 
 Houd het apparaat en de toebehoren buiten bereik van 

kinderen. 

 
TENS-apparaat retour  
Wanneer u de TENS niet meer gebruikt, stuurt u het apparaat 
terug naar de firma. Inclusief alle toebehoren. Voordat u het 
apparaat terug stuurt, neemt u het apparaat en de snoertjes af 
met een vochtige doek. De wegwerpelektroden die u gebruikt 
heeft, gooit u weg.  
 

Vragen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan 
contact op met de polikliniek Pijnbehandeling. De poli is op 
maandag tot en met donderdag bereikbaar van 08.00 tot 16.30 
uur via 010 893 00 00.  
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