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Transcraniële Electrische Stimulatie (TES)  

  

Wat is het?  

Transcraniële Elektrische Stimulatie (tES) is een verzamelnaam voor verschillende 

vormen van elektrische stimulaties.   

TES bestaat uit 2 soorten stroom: gelijkstroom en wisselstroom stimulatie.Stimulaties met 

gelijkstroom noemt men Transcranial Direct Currrent Stimulation (tDCS). Het is een 

methode waarbij een zwakke gelijkstroom de werking van de hersencellen beïnvloedt.  

Wisselstroom stimulaties kunnen op zich ook worden onderverdeeld in verschillende 

vormen 

nl. Transcrainial Alternating Current Stimulation (tACS), Transcrainial Random Noise Stim

ulation (tRNS) en Transcrainial Pink Noise Stimulation (tPNS).  

Wat doet het?  

Slechts een deel van de toegediende stroom zal de hersenschors bereiken aangezien de 

hoofdhuid en de schedel een weerstandsbarrière vormen.    

De positieve elektrode heeft een exciterende invloed op onderliggende neuronen, 

cellen worden met andere woorden gevoeliger voor prikkels waardoor ze gemakkelijker 

en sneller kunnen ‘vuren’. De negatieve elektrode heeft net het omgekeerde effect 

waardoor de hersencellen minder snel zullen reageren.  

  

Hoeveel sessies zijn nodig?  

Omdat een éénmalige sessie meestal niet veel effect heeft worden er  4 tot 5 sessies 

uitgevoerd aan een frequentie van 2 sessies per week.   

Indien er geen verbetering van de klachten wordt opgemerkt na 4 tot 5 sessies wordt de 

TES stopgezet. Wanneer de klachten wel afnemen zullen 8 tot 10 sessies 2x per week 

worden uitgevoerd. Na een “boostperiode” wordt de TES 1x per 2 weken herhaald en 

afgebouwd naar 1x per maand.   

  

Wat is het verschil tussen TES en HD-TES?  

Bij TES wordt gestimuleerd tussen 2 elektroden (positieve en negatieve) waardoor de 

stroom een groter oppervlakte bereikt en de stimulatie weinig focaal is. De elektroden 

zitten verpakt in een spons, bevochtigd met water.  

Bij HD-TES worden meerdere elektroden gebruikt om de stroom meer gericht toe te 

dienen.   

De elektroden zitten in een cap verwerkt maar als geleidingsmiddel wordt gel ipv water 

gebruikt.  

  

Is TES gevaarlijk?  

TES heeft geen ernstige bijwerkingen en is niet pijnlijk, al voelt men tijdens de stimulatie 

lichte tintelingen op de huid onder de elektroden.  

Sommige mensen hebben na de stimulatie lichte hoofdpijn maar dit gaat snel weer over.   
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Wanneer mag TES niet worden toegepast?  

Al is TES een veilige techniek, toch wordt het niet toegepast bij zwangere vrouwen, 

hersentumoren, patiënten met metalen voorwerpen in het hoofd en patiënten die onder 

invloed zijn van drugs of alcohol.  

De arts kan uitzonderingen toestaan.   

  

Wat kost het?  

Een enkelvoudige TES sessie van 20 minuten kost 60€.   

Wanneer een combinatie van 2 soorten TES na elkaar worden toegediend kost dit 80€.  

De HD-TES kost 70€ per sessie.  

  

Variaties op het aantal sessies en indicaties zijn altijd mogelijk!  

 


