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Aansluiten sondevoeding 
klik op onderwerp om door het document te navigeren 

 
 
 

naam …….   

datum  …….. …….. …….. 
stand pomp 
ml / uur 

   

  
 

aansluiten 
systeem, fles 

en pomp 

starten van de 
pomp  

systeem aan 
de sonde 
koppelen  

spoelen van 
sonde tijdens 

toediening  

afsluiten 
sondevoeding  

tips bij 
problemen  

Zorg voor jejunostomie 
klik op onderwerp om door het document te navigeren 
 
 
 
 
 

Insteekopening Frequentie van verzorgen 

veel afscheiding dagelijks 
droog 2 x per week 

 

 
 
 
  

 

Verzorgen 
insteek 
opening 

tips bij 
problemen  
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Aansluiten van voedingspomp 

Aansluiten systeem, fles en pomp  

☑ open de verpakking 

 
☑ controleer de juiste voeding en houdbaarheidsdatum 

☑ prik de ‘spike’ in de fles en draai de spike vast 

 
☑ plaats de fles in de houder van de pomp   

☑ bevestig de fles met de gordels   

☑ plaats de slang in de pomp  

 
☑ druk het klepje dicht  

 
 
  



 

Status concept 
Versie 09.03.22 

Pagina 3 van 7 

 

Starten van de pomp   

☑ zet de pomp aan  

 
De knop ‘fill set’  

☑ hou de knop ‘fill set’ ingedrukt 

☑ laat de knop los als de pomp loopt 

☑ druk op de knop ‘fill set’ als de lijn gevuld is  

 
controleer de pompstand 

☑ druk de knop ‘CTR’ in  

☑ stel de stand in op 84 ml / uur, tenzij anders voorgeschreven 

 

 

Systeem aan de sonde koppelen   

☑ spoel de sonde door met 20-30 cc lauw water 
 
 
 

 

 
☑ bevestig de lijn aan de sonde  
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Systeem aan de sonde koppelen   

controleer het driewegkraantje  

☑ deze staat open als u deze uit de verpakking haalt  

 
☑ controleer de pompstand van 84 ml / uur   

☑ druk op start 

☑ wanneer er ‘run’ in beeld staat loopt de sondevoeding  

 
 

Spoelen van de sonde terwijl de pomp loopt  

☑ stop de pomp   

☑ draai het driewegkraantje in de juiste positie  
       de richting zonder pijl is gesloten en met pijl open 

 

☑ spoel de sonde door met 20-30 cc lauw water  

☑ draai het driewegkraantje in de juiste positie 
 
Zie filmpje ZGT (mogelijk zelf maken voor Zuyderland?) 

 
☑ start de pomp  

 

Afsluiten sondevoeding   

☑ stop de pomp  

☑ verwijder de lijn van de sonde   

☑ zet de pomp uit   

☑ spoel de sonde door met 20-30 cc lauw water  

☑ plaats het dopje op de sonde   

☑ zet de pomp overdag in de lader   

 
  

https://www.zgt.nl/aandoening-en-behandeling/onze-specialismen/heelkunde-chirurgie/voorlichting-verpleegkundige-handelingen-in-de-thuissituatie/voorlichtingsmateriaal-doorspoelen-van-de-jejunostomie/
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Tips bij problemen en foutmelding pomp 

Doorspuiten gaat moeizaam  ☑ neem een kleinere spuit voor meer kracht 

 ☑ spuit pulserend door  

Foutmelding pomp: OCC in  ☑ de lijn zit bekneld voor de pomp  

Foutmelding pomp: OCC out ☑ de lijn zit bekneld na de pomp  

Foutmelding pomp: AIR ☑ de pomp is gevallen of leeg  

Foutmelding pomp: AIR met resterende voeding 

☑ koppel de lijn los 

☑ vul de lijn met de knop ‘Fill set’  

☑ vul de lijn  

☑ koppel de lijn in de pomp  

☑ koppel de lijn aan sonde  

☑ start de pomp 

☑ lukt dit niet, neem nieuw systeem 

Indien de problemen aanhouden, neem contact op met de poli chirurgie  

Sittard          ☎  088 4598919 
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Zorg voor jejunostomie  

 

Verzorging insteekopening jejunostomie 

☑ verwijder de doorzichtige folie 

 
maak de gaasjes nat met kraanwater en reinig hiermee 

☑ de huid  

☑ de hechtingen  

☑ het afdekplaatje 
 

☑ droog alle onderdelen met een droog gaasje 

 
☑ droog de huid onder het afdekplaatje met bijvoorbeeld een  
       wattenstaafje 

 
☑ leg de katheter in een vloeiende beweging (zonder knikken) 

☑ dek de insteekopening af met doorzichtige folie 
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Verzorging insteekopening jejunostomie 

Tijdens de douchebeurt 

☑ verwijder flexigrid en duodermplak 

☑ spoel de insteekopening 

☑ water wat langs de insteekopening loopt is voldoende als reiniging  

☑ dep voorzichtig droog met gaasje na de douchebeurt 

☑ bevestig schone duodermplak 

☑ leg de jejunum katheter met een lus op de huid 

☑ bevestig de flexigrid 

 

Tips bij problemen of observaties 

Geel witte (ruikende) afscheiding  ☑ normale ontwikkeling door het ontstaan van een  
       fistel na verloop van tijd 

Roodheid bij insteekopening of hechtingen ☑ normale ontwikkeling door het  
       lichaamsvreemde materiaal van de katheter  

Bij overige problemen of Indien de problemen u verontrusten, neem contact op met de poli 
chirurgie  

Sittard          ☎  088 4598919 

 


