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Toedienen van sondevoeding via neus-maagsonde mbv voedingspomp 

Omschrijving 
De sondevoeding wordt gebruiksklaar gemaakt. Vervolgens wordt de voedingslang in de pomp geplaatst en 
wordt de pomp ingesteld. Er wordt gecontroleerd of de sonde niet verschoven is. De voedingsslang wordt op 
de sonde aangesloten. Als de voeding is toegediend wordt de voedingsslang van de sonde afgekoppeld en 
wordt de sonde doorgespoeld met water. 
 

Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling:  

Mag zelfstandig verricht worden door:      

Aandachtspunten 
- Geef bij intermitterende toediening de voeding nadat een cliënt is verzorgd, om overgeven en aspiratie te 

voorkomen. 
- De ligging van een sonde die (op)nieuw geplaatst is, wordt gecontroleerd met pH-indicator. Daarna is bij 

elke handeling een visuele controle (observeren of de sonde verschoven is) voldoende. 
- Klem de voedingsslang bij voorkeur af met een rolregelklem. De sonde kan afgeknikt. Niet te lang; let erop 

dat de sonde ná het afknikken weer doorgankelijk is. 
- Dien sondevoeding op kamertemperatuur toe. 
- Volg voor het gebruiksklaar maken van de voedingspomp de gebruiksinstructie van de pomp (deze moet 

bij de pomp aanwezig zijn). 
- Een voedingsslang kan meerdere malen gebruikt, mits de tussenliggende periode niet meer dan 8 uur 

bedraagt. Laat dan wel 10 ml voeding uit de voedingsslang weglopen voor aansluiting op de sonde. 
Vervang bij intermitterende toediening de slang na 24 en bij continue toediening na 96 uur. NB in 
ziekenhuis: voedingsslang iedere 24 uur vervangen. 

- Bewaar na opening de voeding in originele verpakking maximaal 24 uur, mits afgesloten en gekoeld. 
Datum en tijd van opening op de verpakking aangeven. 

- Spoel, om dichtslibben te voorkomen, de sonde na elke voeding door met water. 
- Spuit bij verstopping van de sonde deze door met water en niet met een koolzuurhoudende drank, omdat 

dit de eiwitten in de sondevoeding doet vlokken (heeft verstopping tot gevolg). 
- Verzorg na toediening de mond en neus om ontstekingen aan tandvlees of mondslijmvlies en decubitus 

op de neus te voorkomen. 
- Instrueer de cliënt/mantelzorgers goed over hoe te handelen bij complicaties (bijvoorbeeld pomp stoppen 

bij hoesten/benauwdheid). 

Complicaties tijdens de handeling Handelwijze 

Cliënt braakt. Controleer of voeding juiste samenstelling heeft en de temperatuur 
goed is. Controleer of de toedieningssnelheid juist is. 

Cliënt moet hoesten, wordt benauwd. Stop de toediening en controleer de ligging van de sonde 

Voeding loopt niet in. Controleer of pomp aan staat, of klem voedingsslang open is en 
voedingsslang juist in de pomp is geplaatst. 

Sonde raakt verstopt. Sonde krachtig doorspuiten met lauw water in een 5-ml-spuit, met 
pompende beweging. 
Controleer dikte van sonde en houding van cliënt. 
Z.n. nieuwe sonde inbrengen. 

De sonde is verschoven - Controleer of sonde nog in de maag ligt met ph-indicator. 
- Als sonde niet meer in maag ligt; verwijder sonde en breng 

i.o.m. arts een nieuwe sonde in. 

Benodigdheden 
- toedienlijst 
- voorgeschreven sondevoeding en afsluitdopje 
- voedingspomp + gebruiksinstructie 
- passende voedingsslang 
- bij gebruik fles: flesopener, rubberdop en 

flessenhouder 
- infuusstandaard 

- kan water op kamertemperatuur 
- opvangbakje 
- 50 ml spuit 
- z.n. spuitkoppelstukje 
- evt kocher 
- onderlegger / servet 
- afvalbak
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Werkwijze 
1 Pas handhygiëne toe. 

2 Maak een schoon werkveld en zet daarop de benodigdheden binnen handbereik. 

3 Controleer de sondevoeding, de toedien-/voedingslijst en gegevens van de cliënt. 

a Controleer fles/pack op: 

- naam en geboortedatum cliënt 

- vervaldatum 

- temperatuur (kamertemperatuur) 

b Vergelijk fles/pack met de toedien-/voedingslijst van de cliënt: 

- soort 

- hoeveelheid 

- toedieningsvoorschrift: tijdstip en toedieningssnelheid 

4 Schud fles/pack met sondevoeding. 

5 Open de verpakking van de voedingsslang en sluit de klem. 

6 Bevestig de voedingsslang op fles/pack sondevoeding. 

Indien het een glazen fles betreft: 

a Doe de flessenhouder om de fles. 

b Verwijder de dop van de fles, zo nodig met de flessenopener. Plaats rubber dop op de fles. 

c Steek de spike van de voedingsslang door de dop in de fles en druk de spike goed aan. 

d Hang de fles aan de infuusstandaard en open het ontluchtingsdopje van de voedingsslang. 

Indien het een pack betreft: 

a Hang het pack aan de infuusstandaard. 

b Verwijder het blauwe beschermdopje van het pack. 

c Druk de spike van de voedingsslang door de afsluitfolie. 

d Draai het paarse dopje stevig vast. 

7 Vul de voedingsslang. 

a Controleer of de klem dicht is en het kraantje in de open stand staat. 

b Knijp licht in de druppelkamer totdat deze voor de helft is gevuld met voeding (wanneer de pomp in een 
tas wordt gebruikt, zo min mogelijk lucht in de druppelkamer laten). 

c Verwijder het afsluitdopje van de voedingsslang en houd de voedingsslang boven het opvangbakje. 

d Hef afklemming op en vul de rest van de voedingsslang met voeding. 

e Sluit de klem en plaats het afsluitdopje terug op het uiteinde van de voedingsslang. 

8 Plaats de voedingslang in de pomp volgens gebruiksinstructie van de pomp. 

9 Zet de pomp aan volgens gebruiksinstructie. 

10 Stel de pomp in volgens gebruiksinstructie. 

11 Help de cliënt in een zittende of halfzittende houding. 

12 Bescherm de kleding van de cliënt met de onderlegger / servet. 

13 Controleer of de sonde in de maag ligt aan de hand van fixatiepleister, markering, mond-/keelinspectie. 

a Ga na of de sonde nog goed gefixeerd is. Is de pleister nog goed vastgeplakt of hangt de sonde er 
losjes bij. 

b Is de positie van markering/markeringsstreepje op de sonde ten opzichte van de neus niet verschoven. 

c Inspecteer de mond. Ligt de sonde nog goed in de keelholte en is de sonde niet opgekruld. 

NB Indien de sonde niet goed ligt, verschoven is en bij twijfel over de ligging: dien geen voeding toe! 
Controleer bij twijfel de ligging met pH-indicator en breng zo nodig i.o.m. arts een nieuwe sonde in en 
controleer ligging met pH-indicator. 

14 Maak, indien van toepassing, de sonde los van de kleding. 

15 Verwijder het afsluitdopje van de sonde. 

16 Klem de sonde af met de kocher (i.p.v. afklemmen met een kocher kan de sonde ook worden geknikt). 

17 Verwijder het afsluitdopje van de voedingsslang en sluit de voedingsslang (zo nodig met bijbehorend 
verbindingsstuk) aan op het uiteinde van de sonde. 

18 Verwijder de knik of kocher van de sonde en hef afklemming van de voedingsslang op. 
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19 Start de pomp volgens gebruiksinstructie; de voeding loopt in. 

20 Controleer de toediening en de toedieningssnelheid. 

21 Controleer of de fixatiepleister de sonde nog goed fixeert. 

22 Bevestig de sonde aan de kleding op ongeveer 20-25 cm van de neus. 

23 Informeer de cliënt hoe te handelen bij hoesten, benauwdheid (=pomp stoppen). 

24 Pas handhygiëne toe. 

25 Noteer de soort en hoeveelheid voeding, tijdstip van toediening en eventuele bevindingen. 

 

Indien de voeding niet continu wordt toegediend: 

26 Pas handhygiëne toe. 

27 Stop de pomp, nadat de voeding is toegediend, volgens gebruiksinstructie van de pomp. 

28 Klem de sonde af met een knik of kocher. 

29 Sluit de klem van de voedingsslang en ontkoppel de voedingsslang van de sonde. 

30 Spuit de sonde door met 20-30 ml water. 

a Vul de 50-ml-spuit met 20-30 ml water. 

b Plaats eventueel een spuitkoppelstukje. 

c Plaats de spuit op sonde/spuitkoppelstukje. 

d Hef afklemming van de sonde op en spuit het water door de sonde. 

e Klem de sonde af met de knik of kocher en verwijder de spuit (en spuitkoppelstukje). 

31 Sluit de sonde af met het afsluitdopje en verwijder de knik of kocher en ga na of de sonde nog 
doorgankelijk is. 

32 Verzorg de mond en neus van de cliënt. 

33 Bevestig, indien gewenst, de sonde aan de kleding van de cliënt. 

34 Verwijder de voedingsslang uit de pomp en zet de pomp uit volgens gebruiksinstructie. 

35 Ruim de materialen op. 

36 Pas handhygiëne toe. 

37 Noteer tijdstip, soort, hoeveelheid, toedieningssnelheid en bevindingen. 


