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Linde Homecare Belgium: uw leverancier voor sondevoeding
Goed eten is niet altijd even vanzelfsprekend. Ziekte, pijn of koorts kunnen van invloed zijn  
op de eetlust. Daarnaast kunnen kauw- of slikproblemen de inname van voedsel beïnvloeden.  
Ook	kan	het	lichaam	een	verhoogde	behoefte	aan	specifieke	voedingsstoffen	hebben.

Uw arts of diëtist heeft sondevoeding aan u 
voorgeschreven. Linde Homecare Belgium is uw 
leverancier van sondevoeding en toedienings
materialen. In dit boekje vindt u alle informatie 
die u nodig heeft voor uw therapie. Mochten er 
nog vragen zijn, dan kunt u altijd contact met 
ons opnemen. 

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnum
mer 070-233 824. Heeft u vragen of opmerkingen? 
Aarzel niet om contact met ons op te nemen. 

Wij wensen u een succesvolle behandeling toe.
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Een	passie	voor	zorg.	Een partner	voor	u
Bij	Linde	Homecare	nemen	wij	de	gezondheid	van onze	patiënten	en	het	verbeteren	van	hun	
 levenskwaliteit ter harte. Daarom staan de medewerkers van Linde Homecare voor u klaar om u te 
ondersteunen bij het instellen en opvolgen van uw voedingstherapie thuis.

Dit biedt voor u de volgende voordelen 
 → Zeer snelle therapiestart naargelang de duur 

van de behandeling (minder dan 24 uur).
 → Linde coördineert uw terugkeer naar huis 

met het verplegend ziekenhuispersoneel,  
de apotheker, de thuisverpleegkundige,  
uzelf en uw omgeving. 

 → Telefonische raad en ondersteuning thuis 
 gedurende de behandeling 7 dagen per week, 
24 uur per dag. 

 → Training van uzelf, uw omgeving en medische 
zorgverleners.

 → Persoonlijke opvolging en verslag.

Uw persoonlijke gegevens

Soort voedingssonde 

Soort voeding 

Toedieningssnelheid 

Voorschrijver 

Thuisverpleegkundige 

Diëtist(e) 

Pomp 

Volume per dag 

Gewicht 

Lengte 

BMI (gewicht in kg/lengte in m x 2) 

Overige informatie
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Sondevoeding thuis
Sondevoeding (ook wel enterale voeding genoemd) is een ‘kunstmatige’ voedingstechniek die 
uitermate geschikt is voor personen die niet voldoende voedsel via de mond kunnen innemen. Er 
worden (vloeibare) voedingsmengsels rechtstreeks in de maag of de dunne darm toegediend via een 
flexibele	slang;	de	sonde.	De	sonde	wordt	doorgaans	in	het	ziekenhuis	ingebracht,	maar	kan	ook	thuis	
vervangen worden. Sondevoeding wordt voorgeschreven door uw arts of diëtist. De installatie thuis 
wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde medewerker van Linde. 

Wat is een voedingsmengsel of sondevoeding?
Voedingsmengsels of sondevoedingen zijn 
vloeibaar voedsel dat eiwitten, vetstoffen, 
koolhydraten, mineralen en vitaminen bevat. De 
samenstelling en de hoeveelheden van deze 
voedende bestanddelen zijn precies afgestemd  

op wat u nodig heeft. Deze mengsels worden u 
dagelijks op verschillende tijdstippen (overdag 
en/of ’s nachts) doorlopend of met onderbrekingen 
toegediend. Ze worden geleverd in zakken (packs) 
met verschillende inhoud (500 ml, 1.000 ml, 
1.500 ml, etc.).
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Opslag en gebruiksduur
Bewaar de sondevoeding op een nette, droge 
plaats bij kamertemperatuur (< 25°C) en 
beschermd tegen zonlicht. Bewaar het niet in de 
kelder (in verband met kans op bevriezen) of in  
de nabijheid van radiatoren.

Houdbaarheid
De voeding kan ongeopend, buiten de koelkast, 
worden bewaard tot de datum die vermeld is op de 
verpakking. Na opening kan de zak in de koelkast 
worden bewaard gedurende 24 uur. Voedsel in 
poedervorm kan na bereiding gedurende 24 uur in 
de koelkast worden bewaard en gedurende 4 uur 
bij kamertemperatuur.

Gebruik van de voedingsmiddelen
 → Gebruiksklare sondevoeding in vacuümverpak

king. U kunt de dop van de zak losschroeven  
en de toedieningsset hier rechtstreeks op 
aansluiten. De zak kan gedurende 24 uur ter 
plaatse blijven.

 → Zelfbereide sondevoeding of voeding waaraan 
een supplement wordt toegevoegd. Deze  
voeding kan gedurende 24 uur in de koelkast 
worden bewaard. Het voedsel kan gedurende 
ten hoogste 24 uur in een zak of houder  
opgehangen blijven. Gebruik een afzonderlijke 
houder of zak gedurende maximaal 24 uur.
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Hoe wordt sondevoeding toegediend?
Sondevoeding wordt met behulp van een voedingssonde toegediend. Er bestaan verschillende 
soorten sondes.

Onderhoud
Vóór en na elke toediening van voeding of 
medicatie moet de sonde met zuiver water worden 
gespoeld (20 tot 50 ml). Indien de sonde per 
ongeluk wordt uitgetrokken, moet onmiddellijk  
de arts of verpleegkundige worden gecontacteerd.

Neus-maagsonde 
Sonde die via een 
neusgat naar de  
maag gaat.

Gastrostomie  
Sonde die via de buik 
rechtstreeks naar de 
maag gaat.

Neus-duodenumsonde  
of neusjejunumsonde.  
Sonde die via een  neusgat 
naar de dunne darm gaat.

Jejunostomie  
Sonde die via de buik 
rechtstreeks naar de 
dunne darm gaat.

Neussondes
Worden ingebracht via de neus en bereiken zo  
de maag (neusmaagsonde) of de dunne darm 
(neusduodenumsonde). Deze sondes worden 
doorgaans gedurende korte tijd gebruikt.

Gastrostomiesondes
Worden heelkundig ingebracht via de huid ter 
hoogte van de maag (gastrostomie) of de dunne 
darm (jejunostomie). Deze sondes zijn bestemd 
voor langdurige sondevoeding. 

Vereist materiaal
 → Sondevoeding
 → Toedieningsset/trousse
 → Infuusstaander
 → Spuiten om te spoelen
 → Pomp (optioneel)
 → Lege hydratatiezakken (optioneel)
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Het instellen van sondevoeding

Let op: Verwissel uw toedieningsset elke 24 uur. 

Uw snelheid regelen bij zwaartekrachttoediening

Duur voor 500 ml Duur voor 200 ml Toedieningssnelheid Afstelling

12 uur 4½ uur 42 ml/uur 14 druppels/min.

10 uur 4 uur 50 ml/uur 17 druppels/min.

6 uur 2 uur 50 min. 83 ml/uur 28 druppels/min.

5 uur 2 uur 100 ml/uur 33 druppels/min.

4 uur 1 uur 40 min. 125 ml/uur 42 druppels/min.

3 uur 1 uur 10 min. 167 ml/uur 56 druppels/min.

2½ uur 1 uur 200 ml/uur 67 druppels/min.

Voor het instellen van sondevoeding neemt u de volgende stappen: 

1. Was uw handen.
2. Spoel uw sonde met water.
3. Schud voorzichtig de sondevoeding. 
4. Haal de toedieningsset uit de verpakking. 
5. Draai het wieltje van de pompset naar  

beneden om de druppelaar te blokkeren.
6. Met behulp van de spike op de pompset  

kunt u de aansluiting van de zak doorboren  
en vastschroeven. 

7. Bij toediening door zwaartekracht:  
Hang de voeding aan de infuusstaander.  
Bij toediening met een pomp: Hang de zak  
op aan de infuusstaander of plaats deze in  
de daarvoor bestemde (tas) houder. 

8. Draai de druppelaar open door het wieltje  
naar boven te duwen. 

9. Knijp in de druppelkamer totdat deze  
ongeveer tot de helft gevuld is met  
vloeistof en vul de toedieningsset.

10. Bij toediening met een pomp: plaats de  
pompset (volgens de ontvangen instructie)  
in de pomp en programmeer deze. 

11. Ga rechtop, of half rechtop zitten en  
zet de pomp aan.
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De toediening beëindigen
Voor het beëindigen van sondevoeding neemt u de volgende stappen:

1. Was uw handen. 
2. Draai het wieltje voor regeling van de toedieningsset dicht.
3. Indien u gebruikt maakt van een pomp: de pomp stop zetten.
4. Koppel de toedieningsset los van de sonde.
5. Gooi de zak en de toedieningsset in de vuilnisbak.
6. Spoel de sonde met water. 
7. Sluit de sonde af.
8. Blijf indien mogelijk tot één uur na de toediening half rechtop of rechtop zitten.
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Handhygiëne
Wanneer moeten de handen worden gewassen? Om de overdracht van ziektekiemen via de handen  
te vermijden dient u regelmatig de handen te wassen met water en zeep of met hydroalcoholische gel. 
Was uw handen in ieder geval op de volgende momenten: 

 → Vóór en na de verzorging
 → Na toiletbezoek
 → Na het snuiten van uw neus
 → Na gespuwd of sputum opgehoest te hebben
 → Vóór en na de maaltijd
 → Na aanraking met besmette voorwerpen (vuilnisbakken, kattenbakken, zakdoeken, etc.)
 → Na huishoudelijke taken, tuinieren, boodschappen doen, etc. 
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Voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik van sondevoeding
Controleer voorafgaand aan elke toediening

 → De uiterste gebruiksdatum van de producten.
 → Of het product homogeen is (geen bezinksel) 

en dat de kleur ongewijzigd is. 
 → Of de verpakking ongeschonden is.
 → Dat de voeding goed geschud is.
 → Dat de voeding op kamertemperatuur is  

(ongeveer 20°C).

Let op
Sondevoeding nooit intraveneus toedienen.

Hygiëne
 → Zorgvuldig de handen wassen vóór aanraking.
 → De pleister op een andere plaats aanbrengen  

(eenmaal per dag) om huidirritatie te vermijden. 
 → Het benodigde materiaal klaarleggen op een 

zuiver werkblad.
 → Ondanks dat u zich uitsluitend via een sonde 

voedt, is het belangrijk dat u twee tot driemaal 
per dag uw tanden poetst.
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Toediening van geneesmiddelen
 → Geneesmiddelen niet rechtstreeks in de zak 

toevoegen tenzij uw arts dit als zodanig heeft 
voorgeschreven.

 → Uw geneesmiddelen kunnen een verschillende 
vorm hebben (bruistabletten, siroop, enz.) of 
 tabletten ‘met verlengde vrijstelling’ zijn. U moet 
absoluut navraag doen bij uw arts of uw apotheker 
om te weten hoe ze moeten worden toegediend.

 → De sonde vóór en na toediening van 
 geneesmiddelen spoelen.

Uw houding tijdens de toediening
 → Comfortabel rechtop of half rechtop gaan zitten.
 → Blijf gedurende één uur na de voeding half 

rechtop of rechtop zitten.

Gewichtscontrole
 → Controleer minstens eenmaal per week uw 

gewicht. 
 → Contacteer uw voorschrijver als u  

gewichtsverlies vaststelt.
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Verzorging van uw sonde
Algemeen onderhoud van uw sonde
De sonde spoelen met water (20 tot 50 ml of 
volgens voorschrift) vóór en na toediening van 
voeding of geneesmiddelen.

Tip 
Gebruik het bijspuitpunt (driewegkraantje of 
Y stuk) van de toedieningsset om uw sonde door  
te spuiten om slijtage van uw sonde te voorkomen.

 → De sonde tijdens het spoelen over de gehele 
lengte kneden om afzettingen los te maken. 

 → De sonde kan gereinigd worden met lauw 
water.

 → Het binnenste van de aansluitingen reinigen 
met behulp van een wattenstaafje.

Probeer nooit een sonde te ontstoppen met 
behulp van een metalen staafje. 

Gebruik nooit zure oplossingen zoals vruchtensap
pen of koolzuurhoudende dranken om uw sonde 
door te spuiten.

Gastrostomiesondes (door verpleegkundige)
 → Het ballonnetje om de zes weken testen:  

ledigen met behulp van een spuit.
 → Het ballonnetje vullen met steriel water (nooit 

lucht) tot het aanbevolen volume (3 tot 5 ml).
 → Indien het opgevangen volume water minder 

is dan het aanbevolen volume, het ballonnetje 
opnieuw vullen met 5 ml steriel water en 10 
tot 20 minuten wachten.

 → Het volume van het ballonnetje opnieuw con
troleren met behulp van de spuit.

Indien het volume verminderd is of indien het 
ballonnetje beschadigd is, contacteer dan uw arts.

Specifiek	onderhoud	van	neussondes
 → Let op de druk die de sonde kan uitoefenen 

op de neusvleugels (kans op huidletsels). 
Wees bedacht op roodheid, zweertjes en pijn.

 → Dagelijks de neusopeningen reinigen.
 → Vóór elke voeding de plaatsing van de sonde 

controleren (merkteken).
 → Voer eventueel een pH meting uit. Als dit niet 

mogelijk is of er is twijfel, raadpleeg uw arts. 

Specifiek	onderhoud	van	maagsondes
 → Het protocol van de dienst die de sonde 

geplaatst heeft, naleven.
 → De huid rondom de opening reinigen met  

behulp van een in zeepwater gedrenkt  kompres, 
spoelen en daarna de huid zorgvuldig afdrogen.

 → Indien de aansluiting gebroken is, moet deze 
vervangen worden naargelang het soort sonde. 
Contacteer in dit geval het team van Linde 
Homecare.

Controleer de toestand van de huid en raadpleeg 
meteen uw arts als u roodheid, pijn, uitvloeisel of 
lekken vaststelt.
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Wat te doen in geval van klachten?
Tijdens de toediening van sondevoeding kunnen er veranderingen in uw lichaam optreden.  
Wat kunt u in die gevallen het beste doen?

Misselijkheid en/of braken
 → Misselijkheid: Ga half rechtop zitten en onder

breek de toediening even. In de toekomst het 
debiet vertragen.

Diarree (meer dan drie zachte stoelgangen  
per dag)

 → Ga na of uw voeding op kamertemperatuur is 
tijdens de toediening.

 → Bacteriegroei in uw toedieningsset kan  
diarree veroorzaken. Verwissel daarom elke  
24 uur uw set. 

 → Raadpleeg uw arts of diëtist. Een andere  
voeding kan mogelijk het probleem oplossen.

Constipatie
 → Uw voedsel bevat geen ballaststoffen,  

wat het aantal stoelgangen vermindert.
 → Water drinken of toedienen.
 → Linde overlegt met uw voorschrijver  

of uw voeding moet worden gewijzigd.

Droge mond, weinig urine
 → Water drinken of toedienen.
 → Neem kauwgom om uw speekselafscheiding  

te bevorderen (indien dit is toegestaan door  
uw voorschrijver).



16

Reflux
 → Ga half rechtop zitten en onderbreek de 

 toediening even.

Verstopte sonde
 → Spoel de sonde met lauw water en laat het  

10 minuten inwerken.
 → Probeer voorzichtig de verstopping los te  

kneden. 
 → Indien dit het probleem niet verhelpt,  

raadpleeg dan uw contactpersoon van Linde 
Homecare.

Let op
Als u snel gewicht verliest, contacteer dan uw arts 
en het team van Linde Homecare.

Contacteer rechtstreeks uw arts, verpleegkun-
dige of diëtist(e) in geval van:

 → Droge hoest, ademnood: zet meteen de 
 voeding stop.

 → Meer dan één dag koorts, braken, diarree.
 → Duizeligheid, weinig urine, donkergekleurde 

urine.
 → Constipatie (5 tot 7 opeenvolgende dagen).
 → Onbedoeld loskomen van de sonde (er moet 

binnen 6 uur een nieuwe sonde worden 
geplaatst).
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Terugbetaling
De aanvraag
De behandelend arts dient de aanvraag tot 
terugbetaling in op het daartoe bestemde 
formulier. Op grond van dit ingevulde formulier 
beslist de controlearts van uw verzekeringsinstel
ling (ziekenfonds) of hij/zij al dan niet zijn/haar 
akkoord verleent voor één jaar. De aanvraag moet 
jaarlijks opnieuw worden ingediend.

De terugbetaling
Terugbetaling gebeurt na toestemming bij 
ontvangst van de maandelijkse facturen.

Persoonlijke begeleiding en opvolging thuis
 → Levering en installatie van het voor uw 

behandeling vereiste materiaal.
 → Opleiding tot gebruik van het materiaal  

door de thuisverpleegkundige.
 → Persoonlijke opvolging in samenwerking  

met uw voorschrijver.
 → Persoonlijke bevoorrading van materiaal  

en verbruiksgoederen.
 → Ondersteuning 24 uur per dag, 7 dagen  

in de week.

Terugbetaald bedrag (per dag)*

Polymere voeding €  4,10
Semi-elementaire voeding € 15,00
Toedieningskit door zwaartekracht €  0,71
Toedieningskit voor pomp €  1,15
Gebruik van de pomp (huur) €  0,41

Sondevoeding is duur. Daarom raden we u  
aan bij uw verzekeringsinstelling (ziekenfonds) 
navraag te doen over de mogelijkheid van een 
bijkomende terugbetaling die u kan worden 
toegekend.

*Tarieven zoals geldig op 1-1-2017, mits correct geïndiceerd.
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Praktische informatie
De eerste levering van voeding en materialen is op aanvraag van uw arts/diëtist al bij u thuis of in het 
ziekenhuis	geleverd.	Op	de	afleverbon	staat	precies	wat	u	heeft	ontvangen.	Wij	verzoeken	u	nabestel-
lingen vijf werkdagen voordat uw materialen op zijn, te plaatsen.  

Bestelmethoden
 → Via onze webshop:  

www.webshop-lindehomecare.be. Hier vindt u 
de meest gebruikte voedingen en materialen. 
Staat uw voeding er niet bij? Laat het ons weten 
zodat wij onze dienstverlening verder kunnen 
optimaliseren.

 → Telefonisch via 070 - 233 824 (24/7 service) 
of 081 - 585 599. U wordt door een van onze 
medewerkers te woord gestaan. U kunt uw 
bestelling doorgeven en eventuele vragen stellen. 

 → Via email: homecare.be@linde.com.  
Wij streven ernaar berichten nog dezelfde dag 
te behandelen. Linde Homecare Belgium zal 
de bestelling binnen enkele dagen toesturen. 
Indien een product niet voorradig is nemen  
wij contact met u op. 

 → Via fax op 070 - 233 828. Bestellingen via fax 
worden op dezelfde wijze afgehandeld als 
bestellingen via email.
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Facturatie
Aan het einde van iedere maand sturen wij u een 
overzichtelijke factuur van de geleverde voeding, 
materialen en eventuele huur van de pomp. Bij 
nabestellingen wordt de factuur met de bestelling 
meegestuurd. Deze factuur kunt u gebruiken voor 
een eventuele tussenkomst via het ziekenfonds.

Materialen niet meer nodig?
Bent u gestopt met uw therapie? Laat het ons 
weten via telefoon, fax of e-mail. Wij zullen dan 
met u afspreken wanneer en hoe eventuele 
materialen terug in ons bezit kunnen komen.  
Wij nemen vanuit hygiëne oogpunt enkel volledig 
gesloten dozen (voeding of toedieningssets) terug 
met een minimale houdbaarheid van drie 
maanden, tegen een terugbetaling van 50%. 

Overige informatie

Tel.     070 - 233 824 (24 uur service) of 081 - 585 599
E-mail   homecare.be@linde.com
Transport-/orderkosten    Gratis bij bestellingen boven de € 75,.  

 Bij bestellingen lager dan € 75,- wordt € 15,- in rekening gebracht
Huurprijs statief   € 5,99 per maand incl. btw
Huurprijs voedingspomp   € 34,98 per maand incl. btw. Geen waarborg
Training     Bij installatie en daarna op aanvraag
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Linde Homecare Belgium
Quai de marche en Pré 2, 5300 Sclayn
Tel. 070 233 824 (24 uur service) of 081 585 599, Fax 070 233 828 of 081 732 433 
homecare.be@linde.com, www.lindehealthcare.be
www.therapieaanvraag.com, www.webshop-lindehomecare.be

Over	Linde	Healthcare	Benelux
Linde Healthcare Benelux is een toonaangevend bedrijf in de gezondheidszorg. Gespecialiseerd in 
geïntegreerde respiratoire zorg en een toegewijde leverancier van medische en medicinale gassen, 
medische hulpmiddelen en aanverwante thuiszorgdiensten aan patiënten, ziekenhuizen, 
ambulancediensten en zorginstellingen in de Benelux.
Als onderdeel van de internationale Linde Group, speelt Linde een prominente rol in de patiëntenzorg. 
Niet alleen in zorginstellingen, maar ook in een thuiszorg omgeving. Linde Healthcare Benelux heeft meer 
dan 20 jaar ervaring in diverse specialistische therapieën voor patiënten thuis zoals zuurstoftherapie en 
behandeling van slaapapneu.
Voor meer informatie, bezoek Linde Healthcare Benelux online op www.linde-healthcare.be

Linde: Living healthcare
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