TENS

De specialist van het pijnteam heeft voorgesteld uw pijnklachten te
bestrijden door behandeling met de TENS. Deze behandeling wordt op de
polikliniek gedaan door de doktersassistente. In deze folder vindt u
informatie over deze behandeling.
Wat is TENS?
TENS is de afkorting van Transcutane Elektrische Neurosimulatie. Dit wil zeggen:
door de huid heen worden zenuwen gestimuleerd met een elektrische prikkel.
Hierdoor worden pijnsignalen afgezwakt. TENS is een moderne behandelvorm die
behoort tot de laagfrequente elektrotherapie.
De behandeling
De doktersassistente van de pijnpolikliniek brengt op uw huid plakkers
(elektroden) aan, die met snoertjes worden verbonden met een draagbaar
apparaatje (de stimulator). Wanneer u het apparaatje inschakelt, voelt u een
tinteling in de huid die door de meeste patiënten als plezierig wordt ervaren. De
doktersassistente geeft u uitleg over het gebruik van het apparaat en leert u
ermee omgaan. Zij is daarvoor speciaal opgeleid.
U krijgt het apparaat 14 dagen op proef. Na deze 14 dagen heeft u een
telefonische afspraak. Als het TENS apparaat goed bevalt, dient de
doktersassistente een aanvraag voor een TENS-apparaat in bij uw
zorgverzekeraar. Na ongeveer zes weken heeft u weer een afspraak op de
pijnpoli.
Indien de behandelmethode geen resultaat biedt, wordt er voor u weer een
afspraak bij de pijnspecialist gemaakt.
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden bij de pijnpoli op
telefoonnummer 0187-607379, of het afsprakenbureau telefoonnummer 0187602355.
Vragen
Iedere maandag heeft de pijnpoli spreekuur van 9.00-12.00 uur en van 13.0016.00 uur. Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u de pijnpoli dagelijks
bereiken van 8.30-16.30 uur op telefoonnummer 0187-607379.
E-mailadres: pijnpoli@vanweelbethesda.nl
Wilt u meer weten over pijn dan kunt u de website www.pijnplatform.nl of
www.pijn-hoop.nl raadplegen.
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Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.

De pijnpoli is een samenwerking tussen Het Van Weel Bethesda en het IKAZIA
ziekenhuis.
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