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Peg- sonde plaatsen in het LangeLand Ziekenhuis. 

Inleiding  

U krijgt binnenkort een PEG-sonde. Dit is een dun slangetje dat via de buik in de maag 

uitkomt. Via dit slangetje krijgt u sondevoeding rechtstreeks in uw maag. 

In deze folder vindt u uitleg over een PEG-sonde, de ingreep en de verzorging van de sonde. 

Wat is een PEG-sonde?  

Een PEG-sonde is een dun slangetje. Dit slangetje wordt via een kleine snede door de 

buikwand heen in de maag geplaatst. Via het slangetje krijgt u sondevoeding rechtstreeks in 

de maag toegediend. U krijgt voor het plaatsen van de PEG-sonde plaatselijke verdoving en 

een roesje (sedatie). De ingreep wordt uitgevoerd door een MDL-arts (maag-, darm- en 

leverarts).  

Waarom kan een PEG-sonde nodig zijn?  

Een PEG-sonde kan nodig zijn als u (tijdelijk) niet gewoon kunt eten en drinken. Als u 

daardoor (naar verwachting) te veel afvalt en/of uitdroogt, krijgt u zo nodig een PEG-sonde. 

Bij slikklachten door bestraling van de slokdarm bijvoorbeeld. Of na een ongeluk of een 

beroerte.  

Vloeibare medicijnen  

U krijgt via de PEG-sonde zo nodig ook vloeibare medicijnen. Gebruikt u medicijnen die niet 

in vloeibare vorm verkrijgbaar zijn? Vraag uw apotheek dan om advies. 

Bloedverdunnende medicijnen  

Gebruikt u bloed verdunnende medicijnen zoals Marcoumar, Acenocoumarol, Dabigratan, 

Rivaroxaban, Ticogrelor, Ascal of Plavix? Overleg dan met uw arts of u een aantal dagen 

voor de ingreep moet stoppen met het innemen van deze medicijnen. De kans op bloedingen 

is dan kleiner. 

Allergisch voor antibiotica?  

Bent u allergisch voor antibiotica? Geef dit dan van tevoren door aan uw arts.  

Nuchter zijn  

Omdat u een roesje (sedatie) krijgt, moet u voor de ingreep ‘nuchter’ zijn. Dat betekent dat u 

op de dag van het onderzoek vanaf 6 uur voor de ingreep niets meer mag eten. U mag dan 

nog wel heldere dranken drinken (zoals thee en limonade). Vanaf 2 uur voor de ingreep mag 

u ook niets meer drinken.  

De ingreep  

Antibiotica 

De ingreep vindt plaats op de Endoscopie afdeling. U krijgt eerst een infuusnaald in uw arm. 

Via dit infuus krijgt u een uur voor de ingreep antibiotica. Dit is belangrijk om een infectie te 

voorkomen.  
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Sedatie 

Vlak voor de ingreep krijgt u via het infuus een medicijn waar u slaperig van wordt (sedatie). 

Omdat u sedatie krijgt, worden het zuurstofgehalte in uw bloed, uw hartslag én uw bloeddruk 

goed gecontroleerd. U krijgt hiervoor een knijpertje op uw vinger en een bloeddrukmeter om 

uw arm. Verder krijgt u een slangetje in uw neus voor extra zuurstof. De arts onderzoekt 

eerst uw slokdarm, maag en twaalfvingerige darm. De arts doet dit met een zogenoemde 

gastroscoop. Dit is een flexibele slang met een kleine camera en lamp aan het uiteinde, die 

via uw mond en keel ingebracht wordt. Dit kan vervelend voelen, maar het is niet pijnlijk. Om 

de maag beter te kunnen zien, blaast de arts zo nodig wat lucht in de maag en/of zuigt wat 

vocht af.  

Plaatsen van de PEG-sonde  

Na dit onderzoek plaatst de arts de PEG-sonde. Uw huid wordt eerst verdoofd. Dit kan 

gevoelig zijn. Vervolgens maakt de arts een kleine snede in de buikwand en plaatst de 

sonde. De sonde blijft met een rond plaatje in de maag en een plaatje aan de buitenkant 

goed op zijn plaats zitten. De ingreep duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.  

Complicaties 

 

Het kan zijn dat tijdens of na de ingreep (één van) de volgende complicaties optreden: 

-  bloeding uit de snede in de buikwand of een inwendige bloeding  

-  doorboren (perforatie) van de maag of darm: er lekt dan inhoud uit de maag of darm in de   

   buikholte, waardoor buikvliesontsteking kan ontstaan    

-  tijdens de ingreep kunnen organen in de buikholte geraakt worden 

-  ontsteking van de buikhuid  

-  verslikken: u kunt dan longontsteking krijgen 

-  lekkage van de PEG-sonde.  

  

Verzorging van de PEG-sonde  

 

Gaat u na ontslag uit het ziekenhuis naar huis? Dan is er thuiszorg voor u aangevraagd zij 

begeleiden u bij het verzorgen van de PEG sonde. Tenzij u verblijft in een verpleeghuis. U 

kunt deze instructies hieronder nalezen.  

 

Eerste 10 dagen 

 

-  Laat de doorzichtige pleister 10 dagen op uw buik zitten. Daarna mag u of een    

   verpleegkundige van de thuiszorg de pleister eraf halen. 

-  U mag niet douchen of in bad.  

-  U mag 6 uur na de ingreep voor het eerst sondevoeding toedienen.  

   Spoel de sonde eerst goed door met 20 ml kraanwater. Gaat dit goed? Dan kunt u met de     

   sondevoeding beginnen. 

 - Spoel de sonde vóór en ná het toedienen van sondevoeding en/of medicijnen altijd door    

   met minstens 30 ml kraanwater. 

-  Raak de huid rond de sonde zo min mogelijk aan.  

-  De eerste 10 dagen na de ingreep moet er een kanaaltje tussen de maag- en buikwand   

   ontstaan.     

   Daarvoor is het belangrijk dat het plaatje dat de sonde op zijn plaats houdt, vlak op de huid  

   zit.     
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- Ook mag de sonde niet verschuiven. Gaat het plaatje pijn doen omdat het echt te strak zit?      

  Dan kunt u of de verpleegkundige het iets verschuiven, zodat het losser zit. 

  Wees daarbij heel voorzichtig met de wond. 

 

Na 10 dagen 

 

- Na een week is de wond vaak genezen en is tussen de maag en buikwand een kanaaltje  

  ontstaan. 

- Maak de huid rond de sonde elke dag goed schoon. U doet dit onder de douche: zet de     

  douchekop op de huid. Maak de huid na het douchen goed droog. 

- Doe liever geen gaasje tussen de buikwand en het plaatje dat de sonde op zijn plaats  

  houdt. 

- Maak de sonde na het douchen elke dag los van het plaatje op uw buik. 

  Duw de sonde vervolgens 3 tot 5 cm in de maag. Maak daarbij kurkentrekkende          

  bewegingen tot de sonde 1 keer helemaal rondgedraaid is. 

  Dit wordt ‘dompelen’ genoemd. Dompelen is belangrijk om te voorkomen dat het ronde    

  plaatje in de maag in de maagwand groeit. 

  Trek de sonde weer naar buiten en zet het plaatje op uw buik weer vast. Laat tussen de   

  buik en het plaatje wat ruimte: ongeveer zo dik als een euromunt. 

- Spoel de sonde vóór en ná het toedienen van sondevoeding en/of medicijnen altijd door  

  met minstens 30 ml kraanwater. 

  

Wat doet u bij problemen of klachten? 

Problemen met de PEG-sonde  

- Valt de sonde uit uw buik? Dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk een nieuwe sonde       

  krijgt. De opening in uw buik- en maagwand kan namelijk binnen 24 uur dichtgroeien. 

  Neem daarom meteen contact op met uw arts of de thuiszorg. Buiten kantooruren kunt u     

  contact opnemen met de Spoedeisende Hulp. 

- Raakt de sonde verstopt? Spuit dan met een klein spuitje 10cc lucht in de sonde. En spoel      

  de sonde met lauwwarm water. Hoe kleiner het spuitje, des te effectiever dit kan zijn. 

  Helpt dit niet? Neem dan contact op met uw arts of de thuiszorg. 

- Lekt er sondevoeding rond de sonde? Stop dan met toedienen, en neem voor advies  

  contact op met uw arts of de thuiszorg. 

 

Andere klachten  

- Wordt uw huid rond de sonde dik, geïrriteerd, rood en/of pijnlijk? Dan kan het zijn dat u een  

  infectie heeft. 

  Maak uw huid dan meerdere keren per dag goed schoon met een gaasje met betadine     

  jodium. 

  Gaan uw klachten niet over? Neem dan contact op met uw arts of de thuiszorg.  

- Ontstaat er rond de sonde wild vlees? Neem dan voor advies contact op met uw arts of de    

  thuiszorg. 

  Wild vlees ontstaat tijdens de genezing van de wond, en ligt wat hoger op de huid. 
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Gegevens PEG-sonde (de verpleegkundige vult dit voor u in)  

  

1 Inbrengdatum: 

……………………………………………………………………………………………………………  

2 Merk: 

……………………………………………………………………………………………………………  

3 U mag om ………………………………………………………...(uur) met de sondevoeding 

beginnen.  

  

U kunt met al uw vragen over het plaatsen van een PEG-sonde contact opnemen met de 

Endoscopie afdeling, bereikbaar:  van maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 16.30 uur  

telefoon: (079) 3462987 Bij spoed buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de 

Spoedeisende Hulp, telefoon (079) 3462539  

 


