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© Az Damiaan vzw, september 2019. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen 

zonder uitdrukkelijke toestemming.  

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met 

uw zorgverlener. 
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Welkom 

Mevrouw 

Mijnheer 

 

Binnenkort gaat u op raadpleging bij de zorgconsulent pijn voor een 

behandeling met TENS. 

 

In deze brochure willen we u zo duidelijk mogelijk uitleggen wat dit 

precies inhoudt. 

 

De bedoeling is dat u, voorafgaand de raadpleging, zo goed mogelijk  

geïnformeerd bent. 
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Inleiding 

Samen met uw behandelend arts werd overeengekomen een TENS- 

behandeling te starten om uw (chronische) pijnklachten draaglijker te 

maken. 

 

TENS staat voor: 

“Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie”. 

 

Het TENS-apparaat, dat iets groter is dan een GSM, is een apparaat 

waarop 1 of 2 kabeltjes aangesloten zijn, die op hun beurt verbonden zijn 

met zelfklevende huidelektroden (klevers). 

 

De elektroden worden bevestigd ter hoogte van: 

 het pijnlijk gebied van het lichaam; 

 de perifere zenuwbaan die naar het pijnlijke gebied loopt; 

 de wervelkolom waar de bezenuwing van het pijnlijke gebied start. 

Via deze elektroden worden pulserende stroompjes toegediend en dat 

zorgt ervoor dat de pijn verzacht.  

De sterkte van de stroom kunt u zelf regelen. 

 

Het is belangrijk om te weten dat TENS niet de oorzaak van de pijn kan 

wegnemen, het vermindert wel de pijn. 

TENS  is veilig, niet pijnlijk en heeft nauwelijks tot geen bijwerkingen. 
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Hoe werkt TENS 

De TENS werkt volgens 2 pijnonderdrukkende mechanismen: 

 Een 1ste mechanisme blokkeert de pijnsignalen naar de hersenen 

waardoor het gevoel van pijn afneemt. 

      Hiervoor gebruikt men TENS met een hogere frequentie (vb. 100Hz).                 

 Een 2de mechanisme zorgt ervoor dat de spieren samentrekken  en dat 

op die manier lichaamseigen pijndempende stoffen (vb. endorfines) 

worden vrijgemaakt. 

Hiervoor gebruikt men TENS met een lagere frequentie (vb. 2 Hz). 

 

Voor de meeste patiënten en aandoeningen werkt een combinatie van de 

beide stroomtypes het best. 

TENS verlicht niet alleen de pijn maar het laat u ook beter ontspannen.      

Door de compacte grootte van het apparaat kunt u het gemakkelijk  

meenemen of aan uw broeksriem bevestigen. 

Het geeft u de vrijheid de behandeling uit te voeren waar en wanneer  u 

dat wil en maakt u minder afhankelijk van medicatie. 
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De behandeling 

Inleiding 

Voor de (proef)behandeling vinden er 2 consultaties en minstens één  

telefonisch contact plaats. 

Tijdens de eerste consultatie wordt een anamnese uitgevoerd. 

De zorgconsulent pijn geeft u alle nodige uitleg over het apparaat en het 

gebruik ervan, waarna u de behandeling kunt starten. 

 

Na ongeveer twee weken neemt de zorgconsulent telefonisch contact 

met u op. 

Hierbij wordt het effect van TENS op uw pijn en ervaringen besproken. 

Aan de hand van uw ervaringen en opmerkingen kunnen, indien nodig, de 

instellingen of het programma gewijzigd worden. 

 

De behandeling zelf 

1. Reinig de huid op de plaats waar de elektroden worden aangebracht 

met water en zeep. Spoel grondig na en droog goed af. Bij sterke 

beharing is het aangewezen te ontharen om het contact tussen de 

huid en de elektroden te verbeteren. 

2. Verbindt de elektrode(n) met de kabeltje(s). 

3. Kleef de elektrode(n) op de huid volgens de instructies van de 

zorgconsulent pijn. 

4. Sluit het kabeltje aan op het apparaat. 

5. Schakel het apparaat in en kies het juiste programma.  

        Welk programma dit is komt ter sprake tijdens de eerste raadpleging 

met de zorgconsulent pijn. 
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6.   Bepaal de sterkte van de stroom.  

      Deze kunt u zelf regelen en kan verschillen van sessie tot sessie. 

      Voer deze op tot wanneer u een duidelijke, aangename sensatie              

ervaart en/of er lichte samentrekkingen van de spier zichtbaar zijn. 

      De stroom mag in geen geval extra pijn bezorgen. 

      De sterkte van de stroom is afhankelijk van een aantal factoren, nl.: 

 het ingestelde programma; 

 de activiteit die u op het moment van het gebruik verricht/hebt 

verricht; 

 de pijnintensiteit op het moment van het gebruik van het 

apparaat. 
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Bijwerkingen 

Bijwerkingen  komen zelden voor. 

Zeldzaam treedt een allergische reactie op de gel of het materiaal van de 

elektroden op. 

Neem in dat geval contact op met de zorgconsulent pijn en stop de 

behandeling eventjes. 

Af en toe wordt meer pijn na een TENS-behandeling ervaren. 

In dat geval was de intensiteit van de elektrische stroom te hoog of werd 

er te lang behandeld. 
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Contra-indicaties en veiligheidsvoorschriften 

In volgende situaties mag het apparaat niet gebruikt worden, tenzij 

uitdrukkelijke toestemming van de behandelende arts: 

 geïmplanteerde elektronische apparaten (vb. pacemaker). 

 zwangere vrouwen (vooral tijdens de eerste 12 weken). 

 epilepsie. 

 gekende huidaandoeningen op de plaats waar elektroden aangebracht 

moeten worden. 

 ernstige hartritmestoornissen. 

 kwaadaardige aandoeningen in het gebied waar de elektroden 

worden geplaatst. 

 verminderd bewustzijn, dementie, cognitieve beperkingen met 

onvoldoende hulp/ondersteuning. 

 

Het gebruik van TENS is VERBODEN: 

 tijdens het baden, douchen of zwemmen. 

 als u een professioneel gebruiker bent van hoog-radiofrequente of  

krachtige elektromagnetische toestellen zoals een lastoestel of  

microgolfoven. 

 tijdens het besturen van een voertuig of zware machine. 

U bent niet verzekerd wanneer het apparaat in werking is tijdens  het 

besturen van het voertuig. 
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Bewaren van de elektroden 

De levensduur van de elektroden wordt door verschillende factoren 

bepaald, onder andere: 

 het onderhoud 

 het huidtype van de patient 

 de gebruiksfrequentie 

 de lokalisatie. 

 

Door het veelvuldig gebruik neemt de kleefkracht van de elektroden 

geleidelijk af. 

De kleefkracht kan verhoogd worden door een druppel water op het 

gellaagje van de elektroden aan te brengen. 

Laat de elektroden enkele seconden drogen aan de lucht vóór u ze weer 

op de huid bevestigt. 

 

Als de elektroden los komen maar er nog voldoende stimulaties  voelbaar 

zijn, kunt u deze extra bevestigen met een gewone kleefpleister. 

Indien ze luchtbelletjes vertonen of korrelig zijn dienen de elektrodes 

vervangen te worden. 

Neem dan contact op met de zorgconsulent pijn. 

 

De elektroden plaatst u na het gebruik op het plastiek en bewaart u in de 

koelkast.  
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Behandelplan  

Type elektrode(n) 

Vorm: …………………………………………………………………………………………………….. 

Afmeting: ………………………………………………………………………………………………. 

Vorm: ……………………………………………………………………………………………………. 

Afmeting: ………………………………………………………………………………………………. 

 

Toestel en programma 

Type toestel: ………………………………………………………………………………………….. 

Serienummer van het toestel: ……………………………………………………………….. 

Programma’s: 

 …………………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………………... 

 

Behandelingen en tijdsduur 

Aantal behandelingen per dag: …………………………………………………………... 

Tijdsduur per behandeling: ………………………………………………………………... 
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Plaats van de elektroden  
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Contactgegevens  

Voor verdere vragen kunt u terecht: 

 

Mevr. Nathasja Van Houtte 

zorgconsulent pijn 

 +32 (0)59 41 42 78: 

maandag, dinsdag en donderdag van 09.00u tot 10.00u 

woensdag van 13.30u tot 14.30u 

vrijdag van 13.00u tot 14.00u 

E-mail: nvanhoutte@azdamiaan.be 

 

Mevr. Nele Rooryck 

zorgconsulent pijn 

 +32 (0)59 41 42 79: 

dinsdag en donderdag van 13.30u tot 14.30u 

woensdag van 09.00u tot 10.00u 

E-mail: nrooryck@azdamiaan.be  

 

 

 

mailto:nvanhoutte@azdamiaan.be
mailto:nroorcyk@azdamiaan.be
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Az Damiaan vzw 

Gouwelozestraat 100 

8400 Oostende  

Tel. +32 (0)59 41 40 40 

Fax +32 (0)59 41 40 20 

info@azdamiaan.be 

www.azdamiaan.be 


