Plaatsen van
een PEG-katheter

Binnenkort wordt er bij u een PEG-katheter geplaatst. U wordt
hiervoor één dag opgenomen in het ziekenhuis op een
verpleegafdeling. U krijgt tijdens de ingreep een lichte sedatie
(roesje). Een PEG-katheter is een klein plastic slangetje dat van
buitenaf in de maag wordt gebracht. Patiënten die niet genoeg
kunnen eten, krijgen zo (extra) voeding. In deze folder leest u
wat een PEG-katheter is en wat er tijdens de plaatsing van een
PEG-katheter gebeurt.

Wat is een PEG-katheter
Een PEG-katheter is een voedingssonde. Door een opening in de buikwand
ligt een dun slangetje in de maag. Hierdoor kan vloeibare voeding
– zogenoemde sondevoeding – naar binnen stromen. De katheter wordt
door de maag-darm-leverarts (MDL-arts) ingebracht. Een PEG-katheter
bestaat uit een slangetje met twee schijfvormige plaatjes. Het ene plaatje
zit tegen de binnenkant van de maagwand. Dit plaatje zorgt ervoor dat
de PEG-katheter niet naar buiten kan schuiven. Het andere plaatje zit
aan de buitenkant, tegen de buikwand. Dit plaatje zorgt ervoor dat de
PEG-katheter niet naar binnen kan schuiven. De PEG-katheter blijft zo
goed op zijn plaats zitten.

Voorbereiding
Gesprek met uw behandelend arts
Wilt u tijdens uw gesprek met uw arts doorgeven of u:
• geneesmiddelen gebruikt (bloedverdunners bijvoorbeeld);
• allergisch bent voor bepaalde medicijnen;
• een longziekte heeft.
U kunt dit ook van tevoren telefonisch doorgeven aan een medewerker van
de polikliniek Interne Geneeskunde.
Vragenlijst
U krijgt een vragenlijst mee of u krijgt deze thuisgestuurd. Deze vragenlijst
moet u op de dag van de ingreep ingevuld meenemen.
Vervoer naar huis na de ingreep
Het is van belang dat er iemand is die u na de ingreep naar huis kan
brengen. U moet dit van tevoren regelen. De medicijnen die u krijgt, kunnen
namelijk uw reactievermogen beïnvloeden. Als er niemand is die u naar huis
kan brengen, kan de ingreep niet doorgaan.
Nuchter zijn (niet eten en drinken):
• Vanaf zes uur voor de ingreep mag u niks meer eten. U mag dan ook geen
sondevoeding meer gebruiken.
• Vanaf twee uur voor de ingreep mag u ook niks meer drinken.
• De medicijnen die u nog in moet nemen, mag u twee uur voor de ingreep
met een klein slokje water innemen.

De sedatie (roesje)
Het doel van een lichte sedatie is dat u slaperig en ontspannen wordt,
zodat de ingreep voor u prettiger verloopt. U bent dan minder bang. Ook
voelt u zich meer op uw gemak en u ervaart minder pijn. Het effect van het
roesje verschilt per persoon. Over het algemeen vallen mensen in slaap,
maar het kan ook zijn dat u alleen wat versuft bent. Meestal herinneren
mensen zich naderhand weinig tot niets van de ingreep.

Het kan zijn dat u minder gevoelig bent voor de medicijnen die bij
het roesje gebruikt worden. Regelmatig gebruik van slaapmiddelen,
alcoholische dranken of drugs kunnen de werking van het medicijn
verminderen. In sommige omstandigheden kan de arts besluiten af te zien
van het geven van het roesje.

De ingreep
Op de dag van uw opname gaat u eerst naar Bureau Opname in de centrale
hal. Een medewerker vertelt u op welke afdeling u wordt verwacht. U wordt
ongeveer een uur voor de ingreep opgenomen. U krijgt een infuus waardoor
u antibiotica krijgt. Dit is preventief om de kans op een mogelijke infectie
te verkleinen. Het plaatsen van de PEG-katheter gebeurt op de afdeling
Endoscopie. Hier wordt u ontvangen door de scopieverpleegkundige. U
krijgt een zachte knijper aan uw vingertop of oorlel die uw hartslag en het
zuurstofgehalte in uw bloed meet. Ook krijgt u een bloeddrukband om. De
arts dient daarna via het infuus een slaapmiddel (Dormicum) en soms ook
een pijnstiller (Fentanyl) toe. U krijgt eventueel extra zuurstof via uw neus.
De arts en verpleegkundige kunnen tijdens de ingreep met u praten en u
ondersteunen.
De MDL-arts plaatst de PEG-katheter met behulp van een endoscoop. Dit is
een soepele slang met een kleine camera waarmee hij uw maagdarmkanaal
kan bekijken. De MDL-arts brengt de endoscoop via de mond, keel en de
slokdarm naar de maag. Eerst wordt de huid van de buik met een injectie
plaatselijk verdoofd. Vervolgens wordt er met een kleine snee een opening
in de buikwand gemaakt naar de maag. De katheter wordt via deze opening
in de maag gebracht. Zie de afbeeldingen op de volgende pagina.

1. De endoscoop wordt via de mond 2. Via de opening naar de maag
ingebracht. De plaats waar de maag wordt een draad aan de endoscoop
wordt aangeprikt wordt vastgesteld. bevestigd. De endoscoop wordt via
de mond teruggetrokken.

3. Aan de mondzijde van de draad
wordt de PEG-katheter geknoopt.
Door aan de buikzijde aan de draad
te trekken, wordt de PEG-katheter
via de mond naar de maag
getrokken.

4. De PEG-katheter is geplaatst.

Na de ingreep
Na de ingreep wordt u op de brancard naar de uitslaapruimte gebracht.
Hier wordt uw bloeddruk gecontroleerd en het zuurstofgehalte van uw
bloed. U blijft hier totdat u goed wakker bent. Dit duurt gemiddeld één uur.
Als alles goed gaat, mag het infuusnaaldje eruit en kunt u naar huis. De
medicijnen die u krijgt, kunnen uw reactievermogen 24 uur na de ingreep
nog beïnvloeden.

Daarom mag u de eerste 24 uur na de ingreep:
• niet deelnemen aan het verkeer;
• geen belangrijke beslissingen nemen;
• geen alcohol nuttigen;
• geen apparaten en machines bedienen;
• geen ladder beklimmen.

Pijn en genezing na de ingreep
Na de ingreep kan uw buik pijn doen (wanneer de plaatselijke verdoving is
uitgewerkt). Dit kan vooral gebeuren op de plaats waar de PEG-katheter is
ingebracht. Als dat nodig is, krijgt u hiervoor pijnstillers. Ook in de eerste
week na de ingreep kunt u pijn hebben op de plaats waar de PEG-katheter
zit. In overleg met uw arts mag u hiervoor een pijnstiller nemen.
De eerste week na plaatsing van de PEG-katheter zit het plaatje aan de
buitenkant heel strak tegen de buikwand. Zo blijven de maagwand en de
buikwand stevig tegen elkaar zitten en kan het kanaal tussen de buikwand
en de maagwand goed genezen. Ongeveer vijf tot zeven dagen na de
ingreep moet het buitenste plaatje wat losser worden geschoven, zodat het
niet meer drukt op de huid. De huid rond de PEG-katheter kan geïrriteerd
raken. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat u de huid goed droog en
schoon houdt.

Complicaties
Door toediening van het slaapmiddel kan de ademhaling oppervlakkiger
worden. Hierdoor is het soms nodig om u extra zuurstof te geven via de
neus. In enkele gevallen kan het voorkomen dat het zuurstofgehalte in het
bloed zo laag wordt, dat de arts besluit om de werking van het slaapmiddel
op te heffen. Dit doet de arts door toediening van medicijn Flumazenil.
Het kan ook zijn dat u minder gevoelig bent voor het slaapmiddel.
Regelmatig gebruik van slaapmiddelen, alcoholische dranken of
genotsmiddelen kunnen de werking van het medicijn verminderen.
In sommige omstandigheden, bijvoorbeeld bij een slechte hart- en/
of longfunctie, kan de arts besluiten af te zien van toediening van het
slaapmiddel. Dit besluit de arts dan vanwege een verhoogd risico op
complicaties.

Wanneer contact opnemen met een arts
Complicaties thuis komen bijna nooit voor. Neem in de volgende gevallen
contact op met uw huisarts, de huisartsenpost (buiten kantooruren en in
het weekend) of de Spoedeisende Hulp van HMC:
• ernstige maagpijn;
• koorts;
• wanneer u in de eerste twee dagen nog regelmatig het verband moet
wisselen vanwege bloedverlies.
De contactgegevens van de Spoedeisende Hulp zijn:
• HMC Bronovo
088 979 23 80
• HMC Westeinde
088 979 44 45

Starten met sondevoeding
Als de PEG-katheter is ingebracht, kunt u meestal na zes tot 12 uur met
sondevoeding beginnen. Uw behandelend arts en diëtist geven u advies
over het tijdstip en de hoeveelheid sondevoeding. Het is belangrijk dat u
zich hieraan houdt, omdat uw lichaam moet wennen aan de voeding. Zie
hiervoor de folder “Informatie over de verzorging van de PEG-sonde”.

Vragen
Heeft u vragen over de PEG-katheter of sondevoeding? Dan kunt u contact
opnemen met:
• PEG-consulent afdeling Endoscopie, HMC Westeinde
Maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur
Telefoon 088 979 28 70
• PEG-consulent afdeling Endoscopie, HMC Antoniushove
Maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur
Telefoon 088 979 43 37
• Verpleegkundig consulent oncologie/KNO
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30 uur-16.30 uur
Telefoon 088 979 31 63

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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