Verpleegkundig spreekuur MDL - PEG
Percutane Endoscopische Gastrostomie
Uw arts heeft met u besproken dat er binnenkort bij u (of uw familielid) een voedingssonde via de buikwand
wordt geplaatst. Dit noemen we een Percutane Endoscopische Gastrostomie (PEG)-sonde. In deze folder
leest u meer over het inbrengen en verzorgen van de PEG-sonde.
Wat is een PEG-sonde?
De PEG-sonde is een katheter (dun slangetje) die met behulp van een endoscoop en een sneetje in de
buikwand in de maag wordt geplaatst. Via de PEG-sonde kan vloeibare sondevoeding worden gegeven.
Mensen die langer dan 4 tot 6 weken sondevoeding nodig hebben, krijgen vaak een PEG-sonde.
Waarom een PEG-sonde?
Het is belangrijk dat u voldoende voedingsstoffen binnen krijgt. Zo kan uw conditie op peil blijven of
verbeteren. Als u zelf niet genoeg kunt eten, krijgt u aanvullende voeding via de PEG-sonde.
Door wie wordt de sonde ingebracht?
De PEG-sonde wordt ingebracht door een MDL-arts (Maag- darm-leverarts). De MDL-arts is gespecialiseerd
in het onderzoeken van klachten en behandelen van aandoeningen van het maagdarmkanaal, de galwegen,
de alvleesklier en de lever. Tijdens het plaatsen van de PEG-sonde wordt de arts geassisteerd door
endoscopieverpleegkundigen.
Hoe lang blijft de PEG-sonde zitten?
Als de PEG-sonde goed wordt onderhouden, gaat deze gemiddeld 3 jaar mee. De PEG-sonde wordt
verwijderd als u deze niet meer nodig heeft. Zijn er problemen met de PEG-sonde, dan wordt deze
vervangen. Het verwijderen van de PEG-sonde gebeurt altijd op het MDL-centrum.
U of uw naaste komen een aantal dagen voor de plaatsing op het spreekuur van de MDL-verpleegkundige
om de zorg rondom de PEG-plaatsing met u te bespreken. Voor de PEG-plaatsing krijgt u éénmalig een
dosis antibiotica. Als u overgevoelig bent voor antibiotica, geef dit dan door.
De behandeling
U meldt zich op de dag van het onderzoek bij het Opnamebureau in de centrale hal (route 0.12). Waarnaar u
verwezen wordt naar de afdeling waar u die dag zult verblijven. Op de afdeling krijgt u een infuus. Ongeveer
een uur voor de ingreep krijgt u de antibiotica via dit infuus.
LET OP: De eerste 7 tot 10 dagen na de plaatsing mag u de
PEG-sonde niet losmaken, dompelen en draaien!

Meer informatie over de verzorging van de PEG-sonde vindt u in de gele folder van Fresenius Kabi:
‘informatie over de verzorging van de PEG-sonde’.

Mogelijke complicaties
De volgende complicaties komen zelden voor:
 Verslikken tijdens het onderzoek. Het gevolg kan zijn dat er maaginhoud in uw longen terecht komt en
dat er een longontsteking kan ontstaan.
 Een bloeding in de buikwand of de maag als gevolg van het sneetje dat wordt gemaakt om de PEGsonde te plaatsen.
 Een darmperforatie. De darm kan geraakt worden wanneer de holle naald wordt ingebracht voor het
plaatsen van de PEG-sonde.
Een arts waarschuwen
Als u last krijgt van:
 harde plekken rondom de insteekopening;
 pijn rond de insteekopening;
 als de PEG-sonde er is uit gegaan. In het verpleeghuis zal de verpleeghuisarts naar problemen kijken.
Vanuit de thuissituatie belt u met de het MDL-centrum (0475) 38 27 68
 als u problemen heeft met de PEG-sonde of u heeft langdurig last van huidproblemen rondom de
insteekopening van de PEG- sonde. Bel dan het MDL-centrum (0475) 38 27 68
Het MDL-team
Bij de behandeling van maag-, darm- en leveraandoeningen zijn verschillende hulpverleners betrokken,
onder andere:
De maag-darm-leverartsen:
drs. P.J. Bus
drs. E.B. de Goede
drs. G. Houtmeyers
drs. R.C.J. Jaspers
drs. T.H.C. Munnecom
drs. L.B.J. Roberts
De MDL-verpleegkundigen:
Rianne Geenen
Anneke Kluijtmans
Maike Aerts
Manou Peeters (werkzaam op de verpleegafdeling)
Een afspraak maken
Uw behandelend arts zal u doorverwijzen naar het verpleegkundig-spreekuur. U kunt ook zelf uw afspraak
maken. Op werkdagen via de secretaresse van de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten, telefoonnummer
(0475) 38 27 68.
Tegelijkertijd met het verpleegkundig spreekuur is er ook een spreekuur van een MDL-arts. Zo nodig kan de
MDL-verpleegkundige met de MDL-arts overleggen. De MDL-arts is eindverantwoordelijk voor de
behandeling.
Bent opgenomen in het ziekenhuis dan komt de MDL-verpleegkundige op de afdeling bij u langs. De
verpleegkundige van de afdeling zal een afspraak voor u maken. U kunt zelf ook altijd naar de MDLverpleegkundige vragen als u bent opgenomen.
Wanneer u klachten heeft die niet dringend zijn of wanneer u vragen heeft, kunt bellen naar de secretaresse
MDL-centrum. Zij zet u op het telefonisch spreekuur van de MDL-verpleegkundige. Wij bellen u woensdag of
vrijdag tussen 9.30 en 11.00 uur om uw vraag te bespreken.
Het telefoonnummer van het secretariaat MDL-centrum is (0475) 38 27 68.
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Email contact
De MDL-verpleegkundigen zijn ook per email te bereiken voor vragen, herhaalrecepten,
bloedafnameformulieren of een medische verklaring (bijv. voor vakantie).
Email: mdlverpleegkundige@lzr.nl
Vanwege de wet op de privacy mogen er geen medische gegevens verstrekt worden door de verpleegkundigen via de
mail.

Verhindering
Als u verhinderd bent, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te laten weten. U kunt contact opnemen
met het secretariaat van de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten, tel. (0475) 38 27 68.
U krijgt dan een nieuwe afspraak.

Bij dringende vragen of zaken die niet kunnen wachten
verzoeken we u om contact op te nemen met ons secretariaat,
telefoon (0475) 38 27 68.

Laurentius Ziekenhuis
Mgr. Driessenstraat 6
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)
6043 CV Roermond
www.lzr.nl
Patiëntencommunicatie Laurentius ziekenhuis
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