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Toedienen medicijnen via een neus-maagsonde 

Omschrijving 
Het medicijn wordt gereed gemaakt voor toediening en er wordt gecontroleerd of de sonde niet verschoven is. 
Vervolgens wordt de sonde doorgespoten met water en de medicijnen worden toegediend. Tot slot wordt de 
sonde wederom doorgespoeld met water en, indien van toepassing, het toedieningssysteem weer aangesloten 
op de sonde. 

Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling:  

Mag zelfstandig verricht worden door:      

Aandachtspunten 
- Overleg met apotheker/arts over de wijze van medicijntoediening aan de hand van onderstaande vragen. 

- Kunnen medicijnen naast de sonde worden gegeven en zo ja is er een toedieningsvorm beschikbaar die 
uiteenvalt op de tong. 

Zo niet: 
- Kan het medicijn gestopt worden. 
- Is er een andere routing mogelijk dan de toedieningsroute via het maag-darmkanaal. 
Zo niet: 
- Wordt de werking van het geneesmiddel beïnvloed bij toediening via de sonde? 
- Is er een vloeibare vorm van het medicijn beschikbaar voor oraal gebruik. 
- Is er een parenterale vorm geschikt voor gebruik via het maag-darmkanaal (zo ja, aanleveren in fles 

voorzien van doseerdop en -spuit met lueraansluiting). 
Zo niet: 
- Valt het medicijn in een spuit met vloeistof uiteen. 
- Kan het medicijn gemalen worden in een tablettenvermaler. 

Tabletten of capsules met een vertraagde afgifte (over het algemeen de medicijnen met de toevoeging - 
Retard) en tabletten en capsules met niveau-2-stoffen (zoals cytostatica, te herkennen aan de oranje 
niveau-2-sticker) mogen niet worden verpulverd. 

- Los geen medicijnen op in de sondevoeding. 
- Controleer de ligging van een (op)nieuw ingebrachte sonde met een pH-indicator. Daarna is een visuele 

controle (observatie of sonde verschoven is) voldoende. 
- Plaats een kocher of rolregelklem om de sonde af te sluiten. Alternatief is een knik. Let erop dat de sonde ná 

het afklemmen weer doorgankelijk is. 
- Dien meerdere medicijnen afzonderlijk toe. Spoel tussen toediening van medicijnen de sonde door met 5 ml 

water. 
- Spuit de sonde na toediening van alle medicijnen door met 20-30 ml water, om dichtslibben te voorkomen. 
- Spuit bij verstopping de sonde door met lauw water en niet met een koolzuurhoudende drank, omdat deze de 

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

neus te voorkomen. 
- Spuit waarmee het medicijn wordt toegediend kan meerdere malen worden gebruikt, mits de tussenliggende 

periode niet meer dan 24 uur bedraagt. Reinig de zuiger en huls, los van elkaar, bewaar deze droog. Vervang 
spuit elke 24 uur. Reinig het afsluitdopje (aangegoten of los) dat uit de sonde is gehaald, voor terugplaatsing. 
Vervang een los afsluitdopje na maximaal 24 uur. 

Complicaties tijdens 
de handeling 

Handelwijze 

Sonde raakt verstopt. - Sonde krachtig doorspuiten met lauw water in een 5 ml spuit, met 
pompende beweging. Z.n. nieuwe sonde inbrengen. 

- Controleer of de sonde de juiste dikte heeft. 
- Laat de cliënt een andere houding aannemen. 

Sonde is verschoven. - Controleer met pH-indicator of sonde nog in de maag ligt. 
- Als sonde niet meer in maag ligt; verwijder sonde en breng i.o.m. arts een 

nieuwe sonde in. 

Benodigdheden 
- toedienlijst 
- voorgeschreven medicijn(en) 
- zo nodig: spuitkoppelstukje 
- 50 ml spuit met afsluitdopje 
- kan water op kamertemperatuur 

- kocher 
- evt afsluitdopje 
- onderlegger 
- afvalbak 
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Werkwijze 
1 Pas handhygiëne toe. 

2 Zet de benodigdheden binnen handbereik. 

3 Ga na of er afspraken met de apotheker/arts zijn gemaakt over het toedienen van de medicijnen via de 
sonde. Dien alleen volgens de afspraken medicijnen via de sonde toe. 

4 Controleer het (de) medicijn(en), controleer de toedienlijst en gegevens van de cliënt. 

a Controleer het medicijn op de volgende aspecten: 

- naam en gebroortedatum cliënt 

- vervaldatum 

- toedieningswijze 

b Vergelijk het medicijn met de toedienlijst van de cliënt op de volgende aspecten: 

- soort 

- dosering 

- toedieningstijdstip, ga na of er een tijdsinterval nodig is tussen stoppen voeding en toediening 
medicijn. 

5 Help de cliënt in een zittende of halfzittende houding. 

6 Stop de voeding bij continue voeding. 

7 Bescherm de kleding van de cliënt met een onderlegger. 

8 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 medicijnen 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. 

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

10 Verwijder het toedieningssysteem of het afsluitdopje van de sonde (bij toedieningssysteem zo nodig eerst 
rolklem sluiten). 

11 Monteer zo nodig spuittussenstukje om spuit aan te sluiten op sonde of op medicatiepoort aan Y-
bijspuitpunt aan toedieningssysteem. 

12 Klem de sonde af met de kocher (i.p.v. gebruik kocher kan de sonde ook worden afgeknikt). 

13 Vul de spuit met 20-30 ml kraanwater. 

14 Plaats de spuit op de sonde of medicatiepoort. 

15 Verwijder de kocher of de knik en spuit het water langzaam in. 

16 Klem de sonde af door middel van een kocher of het aanbrengen van een knik in de sonde. 

17 Verwijder de 50 ml spuit van de sonde. 

18 Maak de spuit met medicijn gereed voor toediening. 

Indien het medicijn in vloeibare vorm wordt toegediend: 

a Open, indien van toepassing, de verpakking van de vloeistof. 

b Zuig het medicijn in vloeibare vorm op in de spuit. 

Indien het medicijn in tabletvorm wordt toegediend: 

a Neem de 50 ml spuit en verwijder de zuiger. 

b Doe de tablet in de spuit en plaats de zuiger terug. 

c Trek ± 20-30 ml water op. 

d Plaats het afsluitdopje op de conus van de spuit. 

e Zwenk de spuit voorzichtig totdat de tablet uit elkaar is gevallen (niet alle bestanddelen lossen op) en 
verwijder het afsluitdopje. 

19 Plaats de 50 ml spuit op de sonde of op de medicatiepoort. 
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20 Verwijder de knik uit de sonde of kocher en spuit de vloeistof langzaam in (zwenk de spuit enkele malen 
als het medicijn in de spuit uitzakt). 

21 Klem de sonde af met een knik of de kocher. 

22 Controleer of alle medicijnresten uit spuit verdwenen zijn.  
Trek, indien nog medicijnresten in spuit aanwezig zijn, nogmaals 20-30 ml water op in de spuit, sluit spuit 
af en zwenk totdat alle medicijn uiteengevallen is en dien medicijnresten toe via sonde. 

23 Vul de spuit met 20-30 ml water (bij kinderen: afgesproken hoeveelheid). 

24 Plaats de spuit op de sonde of medicatiepoort. 

25 Verwijder de knik of kocher en spuit het water langzaam in. 

26 Herhaal, bij toediening van meerdere medicijnen, de stappen 18 t/m 25 (maar spoel de sonde tussen de 
medicijnen door met 5 ml water). 

27 Klem de sonde opnieuw af met een knik of kocher en verwijder de spuit. 

28 Sluit de sonde af met het (gereinigde) afsluitdopje of sluit het toedieningssysteem weer aan en open de 
rolklem. 

29 Verwijder de knik of kocher van de sonde. 

30 Verzorg mond en neus van de cliënt. 

31 Controleer of de fixatiepleister de sonde nog goed fixeert. 

32 Bevestig, indien gewenst, de sonde aan de kleding van de cliënt (op 20-25 cm van de neus). 

33 Ruim de materialen op. 

34 Pas handhygiëne toe. 

35 Teken de toedienlijst af en noteer de bevindingen. 


