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Inhoudsverantwoordelijke: dr. S. Delen (Gastro-en-
teroloog) | Januari 2022

beste patiënt,

U vernam van uw arts dat u een 
PEG sonde krijgt. Deze brochure 
geeft u meerinformatie over 
deze procedure en tracht op 
een aantal veel gestelde vragen 
antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
aarzel dan niet om ze te stellen. 
Uw behandelende geneesheer 
en/of de verpleegkundigen 
zijn steeds bereid om op al uw 
vragen te antwoorden.

INHOUDSTAFEL

1.  Wat is een PEG sonde
1.1  Voorbereiding
1.2  Verloop van de procedure
1.3  Complicaties
1.4  Nazorg
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01 WAT IS EEN PEG 
SONDE

Een PEG-sonde (Percutane En-
doscopische Gastrostomiesonde) 
is een voedingssonde die met 
behulp van een endoscopische 
procedure onder locale verdoving 
door de buikwand rechtstreeks 
in de maag wordt geplaatst. De 
sonde blijft op zijn plaats door 
middel van een in-en uitwendig 
fixatieplaatje.
Via deze sonde kunnen dan 
sondevoeding en geneesmiddelen 
toegediend worden.

1.1 Voorbereiding
• Voor het plaatsen van de son-

de dient u nuchter te zijn.
• Een korte opname (enkele 

uren en eventueel ook een 
overnachting) is vereist voor de 
procedure.

• Om de procedure veilig uit 
te voeren dient bloedverdun-
nende medicatie eventueel op 
voorhand gestaakt te worden. 
Als patient dergelijke medicatie 
neemt, dient dit vooraf aan 
de uitvoerende arts gemeld te 
worden.

• Er zal een infuus geplaatst 
worden om medicatie/verdo-
ving toe te dienen.

• Vóór de procedure zal antibi-

otische therapie toegediend 
worden om een wondinfectie 
te voorkomen. Allergiëen voor 
bepaalde antibiotica dienen 
dan ook vermeld te worden.

1.2 Verloop van de proce-
dure
• Via het vooraf geplaatste in-

fuus zal er verdovende, pijn-
stillende medicatie toegediend 
worden zodat u de procedure 
makkelijker zal verdragen.

• In linker zijligging zal er dan 
een flexibele buis (gastro-
scoop) via de mond ingebracht 
worden. Hiermee wordt de 
slokdarm, maag en het eerste 
gedeelte van de dunne darm 
onderzocht. Nadien zal in de 
maag de juiste positie van de 
sonde bepaald worden. Soms 
is dit niet mogelijk (vb. door 
een afwijkende ligging van 
de maag of een voorliggende 
darmlis) en dient de procedure 
gestaakt te worden.

• Als de positie in de maag 
bepaald is, zal u op de rug 
gelegd worden om de sonde te 
plaatsen. De buikwand wordt 
ontsmet en de huid wordt 
plaatselijk verdoofd. Op de 
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plaats van de verdoving zal 
dan met een holle naald door 
de buikwand tot in de maag 
geprikt worden. Langs deze 
holle naald wordt een fijne 
draad opgevoerd die dan met 
de gastroscoop door de mond 
naar buiten getrokken wordt. 
Aan deze draad bevestigen we 
dan de PEG-sonde om die dan 
in omgekeerde volgorde door 
de mond, slokdarm en maag 
via de buikwand naar buiten te 
trekken.

• De volledige procedure duurt 
ongeveer 15 tot 20 minuten.

1.3 Complicaties
Het plaatsen van een PEG-sonde 
is een veilige procedure. Toch zijn 
er enkele complicaties mogelijk:
• Nabloeding
• Wondinfectie
• Longontsteking bij verslikken 

tijdens procedure
• Darmperforatie

1.4 Nazorg
Voor de richtlijnen omtrent ge-
bruik van de sonde en nazorg 
verwijzen we naar de aparte 
brochure.

Dienst Inwendige Geneeskunde 
Secretariaat: Tel. 089 50 56 00
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NOTITIES
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www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be

BR1036


