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EMDA 
(Iontoforese) 
behandeling



Door middel van deze informatiefolder wil Maasstad 

Ziekenhuis u informeren over de EMDA (Iontoforese) 

behandeling. Wij adviseren u deze informatie 

zorgvuldig te lezen.

EMDA behandeling
Bij een EMDA behandeling (Electro Motive Drug 

Administration) wordt met behulp van zwakstroom 

medicatie in de huid gebracht. Het doel van deze 

behandeling is om de medicatie zo dicht mogelijk bij 

de aangedane plaats te laten komen (lokaal toe te 

dienen).

Voorbereiding
Deze behandeling heeft geen speciale voorbereiding 

nodig. De behandeling bestaat uit een cyclus. 

Te weten vier weken tweemaal per week een 

behandeling, daarna twee weken eenmaal per week 

een behandeling. Het totaal aantal behandelingen in 

één cyclus is tien maal.



De behandeling
U gaat op een stoel zitten. Uw huid wordt eerst 

ontvet met alcohol. De medicatie wordt op een soort 

pleister met ‘watten’ gespoten en op de pijnlijke 

plaats geplakt. De andere pleister wordt op ongeveer 

10 – 20 cm van de eerste pleister geplakt.

Vervolgens worden de elektrodes aan de pleisters 

vastgemaakt en het apparaat aangezet. U voelt 

prikkeltjes of kriebeltjes. Als de behandeling 

te pijnlijk is, wordt de standaardinstelling lager 

gezet. De behandeling duurt dan iets langer. Het 

apparaat rekent aan de hand van de instellingen 

zelf uit hoe lang de behandeling moet duren. De 

totale behandeltijd zal dus variëren tussen 15 en 45 

minuten. Als u zich goed voelt, mag u naar huis.

Let op!
Bij patiënten met zenuwpijnen en CRPS (Complex 

Regional Pain Syndrome) wordt het medicijn 

Ketanest gebruikt. Van dit medicijn kunt u slaperig 

of suf worden. Bij sommige patiënten lijkt het of ze 

‘dronken’ zijn. Het kan voorkomen dat u in de middag 

of avond erg slaperig wordt van deze behandeling. 

Wanneer u deze behandeling krijgt, moet u altijd 

iemand meenemen die u naar huis brengt. U mag 

zelf beslist geen voertuig besturen. Ook als u met 

het openbaar vervoer reist, wordt het afgeraden om 

alleen te reizen.
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Afspraak
De totale behandeling bestaat zoals eerder 

benoemd uit tien behandelingen. U krijgt de eerste 

afspraak direct mee. De overige behandelingen 

worden u toegestuurd.  Gezien het feit dat de 

behandeling uit een cyclus bestaat is het belangrijk 

dat u alle afspraken kunt nakomen.

Twee tot vier weken na de laatstse behandeling 

krijgt u een controleafspraak bij uw behandelend 

arts of verpleegkundig specialist.

Vragen
Mocht u na het lezen van deze informatie nog 

vragen hebben dan kunt u deze stellen aan de 

verpleegkundige. U kunt uw vraag stellen via:

 − een e-consult op het zorgportaal Mijn Maasstad 

Ziekenhuis. U kunt met uw DigiD inloggen 

via onze website www.maasstadziekenhuis.nl/

mijnmaasstadziekenhuis op het zorgportaal 

Mijn Maasstad Ziekenhuis.

 − het telefonisch verpleegkundig spreekuur 

van de Pijnkliniek op maandag, woensdag 

en vrijdag van 09.00 - 11.00 uur op 

telefoonnummer (010) 291 23 61.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
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