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Inleiding 

Voeding is een onderdeel van uw behandeling en draagt 

in belangrijke mate bij tot uw herstel. 

Wanneer u te weinig voeding kan innemen, loopt u risico 

op ondervoeding. 

 

Door uw behandelend team werd opgemerkt dat u 

onvoldoende voedingstoffen kan opnemen en wordt 

voorgesteld om  te starten met de toediening van 

sondevoeding. 

Deze voeding moet voorkomen dat u (nog meer) gewicht 

verliest en zorgt ervoor dat u weer aansterkt. 

 

Het starten van sondevoeding kan ingrijpend zijn. 

Met deze brochure willen wij u goed informeren en 

trachten we alles op een rijtje te zetten. 

Wanneer er na het lezen van deze brochure nog vragen 

zijn, kan u deze steeds stellen aan uw arts, 

verpleegkundige of diëtiste. 
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Wat is sondevoeding? 

Sondevoeding is een vloeibare voeding die alle 

noodzakelijke voedingsstoffen bevat (eiwitten, vetten, 

kookhydraten, vocht, vitamines en mineralen). 

 

Er bestaan verschillende soorten die variëren in 

samenstelling en verpakking. 

De sondevoeding die u krijgt, is bepaald in overleg met 

uw arts en diëtist.  Ze is afgestemd op uw individuele 

noden. 
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Toedieningswegen 

Afhankelijk van de aandoening of ingreep kan 

sondevoeding via verschillende manieren worden 

toegediend. 

De neusmaagsonde en de PEG-sonde zijn de meest 

gebruikte wegen. De arts zal in samenspraak met u 

bepalen welke optie het meest geschikt is. 

De neusmaagsonde 

Deze sonde wordt via de neus ingebracht tot in de 

maag. Ze wordt voornamelijk gebruikt wanneer 

sondevoeding gedurende een korte periode wordt 

toegediend. 
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De PEG-sonde 

Een PEG-sonde (Percutane Endoscopische 

Gastrostomie sonde) geeft via de buikwand rechtstreeks 

toegang tot de maag. Deze wordt geplaatst wanneer 

sondevoeding langdurig toegediend wordt (>4-6 weken).  

Deze sonde wordt geplaatst op de dienst 

maagdarmziekten of tijdens een heelkundige ingreep in 

het operatiekwartier.  

Uitgebreide informatie hierover, vindt u terug in onze 

brochure: ‘de PEG-sonde’ 
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Toedieningswijzen. 

We onderscheiden 3 soorten toedieningswijzen: 

Continu voeden  

Onder continu voeden wordt verstaan dat de 

sondevoeding ononderbroken (24u/dag), druppelsgewijs 

wordt toegediend. Dit gebeurt meestal wanneer een lage 

inloopsnelheid aangewezen is.  

Intermitterend voeden  

Bij intermitterend voeden, krijgt u gedurende een deel 

van de dag sondevoeding druppelsgewijs toegediend.  

Voeding in bolus of per portie  

Hierbij wordt een bepaalde hoeveelheid sondevoeding in 

één keer gegeven. Meestal wordt 200 tot 250ml per 

portie toegediend. Dit gebeurt meestal met behulp van 

een spuit.  

Deze methode wordt het meest toegepast bij patiënten 

die mobiel zijn en die reeds geruime tijd sondevoeding 

krijgen.  
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Verzorging 

Verzorging van de neusmaagsonde 

Het goed bevestigen van de sonde aan de neus is heel 

belangrijk om verschuiving te voorkomen. Hiervoor zal 

de verpleegkundige hypoallergene pleisters gebruiken 

om de sonde op zijn plaats te houden. Met een 

veiligheidsspeld kan de sonde bijkomend vastgemaakt 

worden aan uw kleding. 

Een belangrijk aandachtspunt bij deze sonde is om 

drukletsels te voorkomen ter hoogte van de neus.  

Daarnaast moeten we opletten voor verschuiving van de 

sonde naar de luchtwegen. Breng daarom steeds uw 

arts / verpleegkundige op de hoogte wanneer u zware 

hoestbuien had of moest braken of kokhalzen zodat we 

kunnen controleren of de sonde zich nog steeds in de 

maag bevindt. 
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Verzorging van de PEG-sonde 

Wanneer de sonde nog maar net geplaatst is, kan de 

zone rond de insteekplaats gevoelig zijn. De verzorging 

gebeurt tijdens de opname in het ziekenhuis door de 

verpleegkundige en zo nodig thuis door de 

thuisverpleegkundige. 

De eerste 10 dagen na plaatsing moet er nog voorzichtig 

omgesprongen worden met de wonde en moet de sonde 

perfect op dezelfde plaats blijven zitten.  

Na 10 dagen is de insteekplaats echter geheeld en mag 

het eindverband weggelaten worden. Vanaf dan mag u 

dagelijks rond de sonde wassen met water en zeep. Ook 

mag u opnieuw een bad of douche nemen.  

Uitgebreide informatie hierover kan u terugvinden in de 

brochure ‘De PEG-sonde’. 

Mogelijke problemen bij sondevoeding. 

Bij het geven van sondevoeding kunnen soms 

complicaties optreden.  Diarree, nausea, braken en 

constipatie zijn de meest voorkomende problemen. 

Deze kunnen echter verschillende oorzaken hebben, 

welke niet altijd te maken hebben met de sondevoeding, 

daarom is het belangrijk om bij problemen deze te 

melden aan uw arts of diëtiste. 

Samen kan u de te nemen maatregelen bekijken. 
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Zorg voor uzelf 

Verzorging van mond en gebit 

Wanneer u sondevoeding gebruikt , eet u weinig of niet 

meer via de mond. 

Hierdoor vermindert de aanmaak van speeksel, wat een 

negatieve invloed kan hebben op de gezondheid van uw 

mond en tanden. Daarom is het belangrijk om uw tanden 

goed te poetsen en, als dat mag van uw arts, uw mond 

regelmatig te spoelen met water. 

Uw lippen kan u beschermen met een lippenbalsem 

tegen uitdroging. 

Opvolging gewicht. 

Het gewicht is een belangrijke parameter om uw 

voedingstoestand op te volgen. 

Wij raden u sterk aan u wekelijks te wegen en deze 

evolutie bij te houden. 

Bijkomende informatie  

Hebt u nog vragen, aarzel dan niet om deze te stellen 

aan uw behandelend arts, verpleegkundige of diëtist. 
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