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De Percutane Endoscopische Gastronomie sonde (PEG-sonde) 
 
Inleiding 
U heeft in overleg met uw behandelend arts besloten om een PEG-sonde te laten plaatsen.  
In deze informatie leest u meer over de over de plaatsing van de PEG-sonde, maar ook over de 
verzorging hiervan. 
 
Wat is een PEG-sonde?                                                                                                                       
De afkorting PEG staat voor Percutane Endoscopische Gastrostomie: een verbinding met de 
maag direct door de buikwand heen, waardoor voeding kan worden gegeven. 
 
Waarom een PEG sonde                                                                                                                 
Indien het voor een patiënt niet mogelijk is zelf (voldoende) te eten, is het mogelijk om langdurig 
via de PEG sonde voeding te geven direct in de maag. 
 
Plaatsen van de PEG sonde                                                                               
Voorbereiding                                                                                                                   

 Vanaf 24.00 uur de avond voor het onderzoek mag u niet meer eten, drinken en roken. 

 Indien u bloedverdunners gebruikt meldt u dat aan de arts die met u de afspraak maakt. 

 Verder is het belangrijk dat u het aan uw arts verteld als u overgevoelig bent voor bepaalde 
antibiotica. 

 De ingreep vindt plaats op het Endoscopiecentrum en wordt uitgevoerd door een arts die 
hierin is gespecialiseerd. Het Endoscopiecentrum bereikt u via route 52. 

 
Plaatsing van de PEG sonde  
Voor de ingreep wordt u opgenomen op de afdeling dagbehandeling.                                                            
Voor het onderzoek krijgt u een infuus ingebracht in uw arm. Door dit infuus kunnen antibiotica, 
spierverslappende middelen en kalmerende medicatie worden toegediend. Voordat de ingreep 
begint krijgt u een slaapmiddel ingespoten via het infuus, zodat de ingreep onder een roesje 
plaatsvindt.  
Via de mond wordt een flexibele slang (gastroscoop) ingebracht om de binnenkant van de 
maag, de slokdarm en de twaalfvingerige darm te bekijken.   
 
Het is van belang dat u tijdens het inbrengen van de slang zo rustig mogelijk ademt, totdat de 
arts u vraagt om een slikbeweging te maken. Gedurende de ingreep wordt er lucht in de buik 
geblazen. Hierdoor wordt het maagslijmvlies beter zichtbaar. Het kan zijn dat u moet boeren. 
Schaamt u zich hier niet voor, de artsen en verpleegkundigen zijn dit gewend. De 
verpleegkundige let goed op u tijdens de ingreep, en zal zo nodig slijm uit uw mond verwijderen. 
Als de arts kan zien dat het goed mogelijk is een PEG sonde te plaatsen, wordt de precieze plek 
van plaatsing bepaald. Overmatige buikbeharing wordt tien centimeter rondom de prikplaats 
geschoren. 
 
De buikwand wordt schoongemaakt met alcohol en de huid wordt plaatselijk verdoofd. 
Vervolgens wordt een holle naald door de buikwand in de maag gebracht. Door deze naald 
wordt een lange draad in de maag geschoven, die via de gastroscoop door de mond mee naar 
buiten wordt genomen. Aan deze draad wordt de PEG-sonde bevestigd en vervolgens door de 
mond, slokdarm en maag door de buikwand naar buiten getrokken.  
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Een schotelvormig plaatje in de maag aan het uiteinde van de PEG-sonde voorkomt dat de 
sonde naar buiten schiet. Aan de buitenkant wordt de PEG-sonde ook vastgezet met een 
plaatje. Op dit plaatje wordt een steriele gaas tegen de buikwand geplaatst. Door de verdoving 
voelt u geen pijn, maar u kan wel wat druk op uw buik voelen.  
De ingreep duurt ongeveer dertig minuten.         
   
Na de plaatsing                                                                                                      
Als de verdoving is uitgewerkt, kan de prikplaats pijnlijk zijn. Vraagt u dan gerust om pijnstilling. 
De pijn is meestal na een of twee dagen over. Nadat de PEG-sonde is gecontroleerd door een 
arts of een verpleegkundige, kan er zes uur na de plaatsing worden gestart met het toedienen 
van water. Als dit goed gaat wordt er daarna begonnen met het toedienen van sondevoeding. 
Indien u thuis bent dan komt een wijkverpleegkundige dit controleren. Deze afspraak wordt 
vanuit de polikliniek die u verwijst, met de Thuiszorg gemaakt. 
De eerste zeven dagen mag u niet baden en/of douchen. Binnen enkele weken vormt zich een 
kanaal tussen de maag en buikhuid, welke stevig wordt door de vorming van bindweefsel. 
 
Verzorging van de PEG-sonde 
Benodigdheden:                                                                                                                         

 gaasjes, 

 huidvriendelijke zeep, 

 splitgaasje,  

 pleister. 
Meer informatie kunt u nalezen in het boekje “De PEG sonde” die u mee krijgt van het 
Endoscopiecentrum.  
 
Procedure  

 Was uw handen.      

 Het uitwendige fixatieplaatje wordt bij de huidverzorging omhoog geschoven. Reinig de     
huid rond de stoma met schoon, warm water en zeep. Hierbij van de sonde wegstrijken. 
Goed drogen met gaasjes of handdoek.                                                       

 Maak de sonde en het fixatieplaatje schoon met een gaasje, zeep en warm water. 
Hierna weer goed drogen.                 

 De sonde moet dagelijks 360 graden gedraaid en gedompeld worden om ingroei in de  
maagwand te voorkomen. Neem hiervoor de sonde tussen duim en wijsvinger en draai 
de sonde eenmaal helemaal rond en beweeg hem 2 à 3 cm op en neer.                                    

 Maak het aansluitstukje van binnen tweemaal per week schoon met water en een 
wattenstaafje.  
Knik hierbij de sonde dubbel om te voorkomen, dat er maaginhoud naar buiten loopt.               

 De ruimte tussen het fixatieplaatje en de huid moet ongeveer de dikte van een munt zijn. 
Verschuif zonodig het fixatieplaatje (bijvoorbeeld bij gewichtstoename). Zet dan een nieuw 
streepje op de sonde.                                                                                                              

 De eerste zeven tot tien dagen kunt u een splitgaas of Cavilon-spray (spuitbusje) onder het 
fixatieplaatje aanbrengen, dit om eventueel wondvocht op te vangen. Wanneer er geen 
wondvocht meer wordt geproduceerd, kunt u gebruik van gaas en/of spray achterwege laten. 
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 Gebruik bij het fixeren op de buik de natuurlijke kromming van de sonde. Dit geeft een 
maximum aan comfort en vermindert druk- en trekkrachten op de sonde. Gebruik hiervoor 
een voor uw huid geschikte pleister. 

 
Het doorspoelen van de sonde                                    
Benodigdheden: 

 50 ml spuit, 

 (kraan)water. 
 
Wanneer spoelt u de sonde door? 

 Spoel de sonde door met 20-30 ml water. Doe dit vóór en ná elke portie voeding of bij het 
wisselen van de fles. In elk geval drie á vier keer per dag.  

 Spoel de sonde niet alleen vóór maar ook ná het toedienen van elk medicijn door. Dus ook 
tussen de verschillende medicijnen. Dit is belangrijk om een reactie tussen de medicijnen te 
voorkomen.  

 Gebruik elke dag een nieuwe spuit.  

 Sondes die (tijdelijk) niet gebruikt worden, moeten éénmaal per dag doorgespoeld worden. 
Vraagt u, wanneer u medicijnen gebruikt, uw arts om de juiste toedieningsvorm.     

 
De sonde is verstopt, wat nu?  
Er zijn verschillende mogelijkheden: 

 De sonde krachtig doorspoelen met lauwwarm water. Helpt dit niet, probeert u het dan met 
koolzuurhoudend mineraalwater of cola. 

 Neem een 5 ml of 10 ml spuit, zet die op het aansluitstuk en probeer met een pompende 
beweging van de zuiger vocht door de sonde te krijgen.  

 Kneed het uitwendige deel van de sonde.  

 Lukt dit allemaal niet, overleg dan met uw arts of verpleegkundige. 
 
Mogelijke complicaties en hoe te handelen 
Een lichte vorm van afscheiding langs de sonde is normaal.            
Waarschuw uw arts of verpleegkundige in geval van: 

 pijn , 

 roodheid,  

 huidirritatie, 

 ontsteking,  

 pusafscheiding,  

 wild vlees. 
 
Bij flinke buikpijn en een forse bloeding direct uw arts waarschuwen! 
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Tot slot 
Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met uw behandelend arts of de diëtiste. 
 
Heeft u vragen aan het Endoscopiecentrum dan kunt u contact opnemen van maandag t/m 
donderdag van 08.00 tot 14.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 2509.  
 
Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 
van het Endoscopiecentrum of via info@llz.nl.  
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