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Pegsonde 
  

In overleg met de arts heeft u besloten om een verbinding tussen de 

maag en de buikwand te laten aanleggen. Deze opening heet percutane 

endoscopische gastrotomie (peg), ook wel pegsonde of 

voedingskatheter genoemd. In deze folder geven wij u informatie over de 

ingreep. 

 

Waarom een pegsonde? 

De pegsonde kan gebruikt worden om voeding toe te dienen wanneer door vernauwingen in 

de mond, keelholte of slokdarm het eten en drinken niet goed lukt. Of omdat u zich steeds 

verslikt, waardoor telkens een longontsteking ontstaat. Een pegsonde kan ook gebruikt 

worden om darmsappen te laten aflopen als de maag en dunne darm niet goed werken. 

 

Belangrijk! 

 Let goed op de voorbereidingen! De ingreep kan alleen doorgaan als u deze 

voorbereidingen volgt. 

 Meld bij het maken van een afspraak of u diabetespatiënt of zwanger bent. 

 Bloedverdunnende, ontstekingsremmende en pijnstillende medicijnen kunnen de kans op 

bloedingen vergroten. Neem ze bij voorkeur enkele dagen voor de ingreep niet in. 

Overleg dit vooraf met uw verwijzend arts. Stop nooit op eigen initiatief met deze 

medicijnen! 

 Bent u diabetespatiënt en gebruikt u ’s ochtends medicijnen, vraag dan aan uw 

verwijzend arts hoe u het medicijngebruik kunt aanpassen. Als u insuline gebruikt, neemt 

u dan uw bloedsuikermeter en de insuline mee naar het ziekenhuis. 

 Heeft u een hartklepafwijking of een hartklepprothese, en heeft de cardioloog 

geadviseerd om bij ingrepen antibiotica te gebruiken? Meld dit dan van tevoren aan de 

arts die het plaatsen van de pegsonde aanvraagt. 

 Het onderzoek kan naar wens onder een lichte verdoving (roes) plaatsvinden. Zorg dan 

dat iemand met u meekomt naar het ziekenhuis of dat we iemand kunnen bellen om u na 

het onderzoek naar huis te brengen. Als u geen begeleiding kunt regelen, geven we geen 

roes! Meer informatie hierover leest u in de folder ‘Onderzoek terwijl u licht slaapt’. U kunt 

deze krijgen op de Endoscopie- en Behandelafdeling. 

 

Uw afspraak 

In verband met het afsprakenprogramma verzoeken wij u vriendelijk om tenminste vijftien 

minuten voor uw afspraaktijd aanwezig te zijn. Bent u verhinderd, neem dan tenminste 24 

uur van tevoren telefonisch contact op met de Endoscopie- en Behandelafdeling. 

Neem bij ieder bezoek mee: 
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 De aanvraagbrief, verwijsbrief of cd-rom van uw verwijzend specialist 

 Een legitimatiebewijs, zoals bijvoorbeeld uw identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort 

 Actueel medicatie-overzicht mee (gratis via uw apotheek) 

 

De ingreep 

Voorbereidingen 
 Het onderzoek kan alleen worden uitgevoerd als uw slokdarm en maag leeg zijn. Daarom 

mag u vanaf 24.00 uur ’s nachts voor het onderzoek niet meer eten en drinken. 

 Voordat de ingreep begint, krijgt u op de afdeling antibiotica via het infuus. Hiermee 

worden eventuele ontstekingen voorkomen. 

 U kunt het beste ruime kleding dragen die makkelijk te verschuiven is. 

 

Verdoving 
U kunt via een spray een keelverdoving krijgen achter op de tong. Hierdoor heeft u tijdens de 

ingreep minder last van kokhalzen. U krijgt via het infuus medicijnen tegen de pijn en om te 

slapen (roes). 

 

De ingreep 
. De behandeling begint met een kijkonderzoek van de maag. Meer informatie hierover kunt 

u lezen in de folder ‘Gastroscopie’. Daarna bepaalt de arts met de endoscoop de plaats voor 

de pegsonde in de maag. De plaats is meestal iets boven de navel in het midden van de buik 

of iets links daarvan. Na verdoving van de huid en buikwand maakt de arts een kleine snede. 

Via deze snede plaatst hij de pegsonde. 

 

Duur van de ingreep 
De voorbereiding en de ingreep duren drie kwartier tot een uur. 

 

Na de ingreep 
 Na de ingreep overlegt de arts met de diëtist wanneer gestart kan worden met voeden en 

met welke voeding. Dat is meestal de volgende dag. 

 Ook de medicijnen die u normaal gebruikt kunnen meestal via de pegsonde gegeven 

worden. De behandelend arts informeert u hierover. 

 Om de wond te verzorgen strijkt u dagelijks een gaasje met huidontsmettingsmiddel 

(jodium of alcohol 70%) langs de wond van binnen naar buiten. U stopt hiermee wanneer 

de wond dicht is. 

 Vervang het gaas rondom de pegsonde dagelijks. 

 De huid rond de maagsonde kan wat rood zien. 

 Het is mogelijk dat u een rauw gevoel in de keel ervaart, zeker als u tijdens de ingreep 

enige malen flink heeft moeten kokhalzen. Dit gevoel zakt vrij snel af. 

 Ook kunt u een opgeblazen gevoel hebben ten gevolge van de ingeblazen lucht. Dit kan 

leiden tot opboeren, winderigheid en krampen. Meestal is dit na enkele uren weer 

verdwenen. 
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Complicaties 

Het inbrengen van een pegsonde is een veilige ingreep. Complicaties komen zelden voor. 

Een mogelijke complicatie is ontsteking van het buikvlies, een perforatie (scheurtje) of een 

bloeding. 

Wanneer u na thuiskomst ernstige klachten krijgt, kunt u contact opnemen met de afdeling 

waar de ingreep heeft plaats gevonden. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de 

afdeling Spoedeisende Hulp. 

 

Uw afspraken Waar vindt de behandeling plaats?  

In OLVG krijgt u de behandeling op locatie Oost of locatie West.  

 

Bloedafname Moet u ook bloed afnemen? Doe dit dan bij de polikliniek Bloedafname. U 

maakt hiervoor altijd eerst een afspraak via het online afsprakensysteem. U kunt dan 

meestal direct terecht. Kijk voor meer informatie op onze website.  

 

Waar vind ik de afdeling?  

 

Locatie Oost  
De behandeling vindt plaats op de Endoscopie- en Behandelafdeling (EBA). Vanaf de 

hoofdingang loopt u voorbij de receptie en polikliniekplein P1 en neemt u links de lift naar de 

eerste etage. Als u uit de lift komt volgt u de borden Endoscopie– en Behandelafdeling. U 

meldt zich bij de balie van deze afdeling.  

 

Locatie West  
De behandeling vindt plaats op de afdeling Endoscopie. Vanaf de hoofdingang loopt u vanaf 

de receptie naar rechts en volgt u de borden route 16. U neemt de lift naar de eerste etage. 

De afdeling Endoscopie bevindt zich aan het einde van route 16, u meldt zich bij de balie van 

deze afdeling. De afdeling is geopend op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur 

tot 16.30 uur.  
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Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/vergoeding-

kosten-behandeling 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/mdl 

 

 

Contact  
polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten 

T   020 510 87 77 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

E MDL-polikliniek@olvg.nl 

  

 

Endoscopie- en Behandelafdeling (EBA), locatie Oost  

T  020 510 87 77 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

 

afdeling Endoscopie, locatie West 

T 020 510 81 76 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

Route 16 

 

Na 16.15 uur en in het weekend 

afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost 

T 020 599 30 16  

 

afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie West 

T 020 510 81 61 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden  

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl   |   Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  
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