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Abstract 

 

Inleiding  

Na ontslag uit het ziekenhuis is het mogelijk dat kinderen thuis verder sondevoeding 

moet krijgen. Deze specialisatieproef kwam tot stand doordat de oorspronkelijke 

schriftelijke educatie van sondevoeding niet toegankelijk was voor de anderstalige of 

laaggeletterde populatie op de afdeling pediatrie. Primaire zorgverleners van kinderen, 

die net werden ontslagen, kunnen deze video thuis gebruiken. Dit om hen visueel te 

ondersteunen bij de procedure van het toedienen van sondevoeding. 

 

Probleemstelling: 

Volgende onderzoeksvraag werd opgesteld: 

“Wat zijn de noden omtrent video-educatie voor ouders van kinderen, met 

een nasogastrische of gastrostomiesonde, die thuis sondevoeding krijgen?” 

 

Methode: 

Deze literatuurstudie is gebaseerd op kwalitatieve, descriptieve en explorerende 

onderzoeken. Na het toepassen van de gebruikte inclusie- en exclusiecriteria werden 

veertien artikels geïncludeerd in dit werk. In het praktisch deel werden er meerdere 

educatievideo’s ontwikkeld voor de primaire zorgverleners van kinderen die thuis 

sondevoeding krijgen. De fragmenten werden gefilmd vanuit twee verschillende 

invalshoeken, en gemonteerd via iMovie.   

 

Resultaten: 

De laaggeletterdheid in België bedroeg in 2013 37%. Het concept observationeel leren 

van Bandura waar mensen leren door het observeren en spiegelen van modelgedrag, 

vormt de basis voor vele onderzoeken rond video-educatie. Dit is een veel gebruikt 

hulpmiddel om primaire zorgverleners op een visuele manier handelingen aan te leren. 

Echter werd door onderzoek duidelijk dat video-educatie alleen niet voldoende is.  

 

Discussie/conclusie: 

Video-educatie alleen is niet voldoende, er is steeds nood aan multidisciplinaire 

begeleiding en het individueel aanleren door een verpleegkundige. Binnen deze context 

heeft video-educatie een toevoegende waarde. Beoordeling van de educatievideo’s kan 

getest worden in een latere specialisatieproef. 
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Voorwoord 

 

Beste lezer,  

 

Vanuit UC Leuven – Limburg werd de kans geboden om tussen verschillende 

onderwerpen te kiezen om de specialisatieproef op te baseren. Persoonlijke interesse 

zorgde voor de keuze: ‘Sondevoeding in een thuissituatie: videovoorstelling ontwikkelen 

voor ouders’. Daarnaast kan het product, voortkomend uit deze specialisatieproef, een 

essentiële rol in de verdere behandeling en toekomst van deze kinderen spelen, wat voor 

een grote voldoening zorgt. 

 

Tijdens het opstellen van deze specialisatieproef werd veel nieuwe kennis opgedaan. De 

band tussen de auteurs is versterkt en het schrijven verliep heel vlot. Dankzij de steun 

van vele personen is deze specialisatieproef een mooi geheel geworden. Hieronder volgt 

een bedanking aan allen die ons doorheen het volledige proces ondersteund hebben.  

 

Ten eerste willen we onze inhoudsdeskundige, mevrouw I. Lauwers, bedanken voor de 

gekregen feedback alsook voor de ondersteuning tijdens het filmen van de 

videofragmenten. De warme ontvangst die we kregen tijdens onze kennismaking en het 

vertrouwen in onze specialisatieproef zorgden voor een goede samenwerking. 

 

Vervolgens danken wij onze promotor, mevrouw K. Swinnen, voor de samenwerking en 

de steun die we van haar kregen tijdens dit academiejaar. We hebben heel wat geleerd 

uit haar waardevolle adviezen. 

 

Als derde willen we de verpleegkundigen en alle medewerkers op de dienst E331 van het 

UZ Leuven oprecht bedanken alsook alle gastro-enterologen. We willen hen ook 

bedanken voor hun volledige medewerking die ze ons verleenden tijdens het opnemen 

van de video.  

 

Niet te vergeten zijn onze ouders, familieleden en vrienden die ons zijn blijven 

aanmoedigen tijdens het uitschrijven van deze specialisatieproef. 
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Deel 1: Literatuuronderzoek 

1 Inleiding 

Deze specialisatieproef bevat informatie omtrent sondevoeding en hoe dit via video-

educatie kan worden aangeleerd aan primaire zorgverleners. Doordat sondevoeding een 

medisch onderwerp is komen er ook veel medische woorden terug in deze 

specialisatieproef. Deze termen worden nader verklaard in bijlage 1. 

 

‘Sondevoeding is kunstmatige voeding die via een sonde wordt gegeven. Deze sonde is 

geplaatst tot in de maag of dunne darm’ (Jochems & Joosten, 2012). Volgens Gottrand & 

Sullivan (2010) is er nood aan sondevoeding, ook wel enterale voeding genoemd, 

wanneer er niet meer voldaan wordt aan de nutritionele behoeften van het kind. 

Wanneer het gastro-intestinaal stelsel voldoende functioneert wordt er gekozen voor 

enterale voeding in tegenstelling tot parenterale voeding (via de bloedbaan). Het doel 

van het geven van sondevoeding is de voedingstoestand verbeteren door de gastro-

intestinale symptomen te verminderen en de levenskwaliteit van kind en primaire 

zorgverlener te verhogen (Gotrand & Sullivan, 2010).  

 

Rond de toediening van sondevoeding bestaat er veel wetenschappelijke literatuur zoals 

onder andere de reviews van Gotrand & Sullivan, (2010) en Van Biervliet et al., (2011) 

en referenties hierin. Desondanks is er minder wetenschappelijke literatuur te vinden 

rond het toedienen van sondevoeding in de thuissituatie zonder dat dit in verband wordt 

gebracht met een oncologische aandoening of als onderdeel van een terminale 

behandeling. 

 

De afdeling E331, kinderafdeling van het UZ Leuven, behandelt kinderen vanaf 18 

maanden tot en met 16 jaar. Op deze afdeling is een heel diverse ziektepopulatie te 

vinden, dat kan verschillen van een gastro-enteritis tot een nieuwe diagnose diabetes 

mellitus type I. De enige kinderen die niet op deze afdeling opgenomen zijn, zijn 

kinderen met een oncologische aandoening of een infectieziekte. De afdeling E331 heeft 

reeds een brochure opgesteld omtrent sondevoeding in de thuissituatie, en een 

videovoorstelling omtrent deze problematiek zou een meerwaarde kunnen zijn. Uit 

gesprekken met de adjunct-hoofdverpleegkundige blijkt namelijk dat er regelmatig 

kinderen worden opgenomen waarvan de ouders de landstalen niet machtig zijn en/of 

ongeletterd zijn, waardoor de informatiebrochure onvoldoende begrepen wordt. Vaak 

twijfelen ouders ook aan hun eigen capaciteiten.  
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Om zo goed mogelijk aan de vraag van de afdeling te kunnen beantwoorden is het 

belangrijk dat het onderzoek gebeurt in samenspraak met de afdeling. Intern vergaderde 

de afdeling reeds rond dit thema opdat de specialisatieproef zou beantwoorden aan hun 

vraag. Hierna is de onderzoeksvraag vastgelegd: 

“Wat zijn de noden omtrent educatie voor ouders van kinderen, met een 

nasogastrische of gastrostomie sonde, die thuis sondevoeding krijgen?”  
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2 Probleemstelling 

Het toedienen van sondevoeding gebeurt wanneer een kind niet mag, kan of wil eten. Er 

kan worden gekozen om de sondevoeding thuis verder te zetten indien het kind gezond 

genoeg is om naar huis te gaan. Zo kan een gezonde energiebalans gehandhaafd 

worden. Het kind kan op deze wijze sneller terugkeren naar zijn vertrouwde omgeving 

(Jonkers-Schuitema, 2013). 

 

Het geven van sondevoeding in de thuissituatie zorgt ervoor dat de voedingsinname 

verbetert, er groeiherstel optreedt en het algemeen welzijn wordt bevorderd. Bijgevolg 

kan het kind sneller terugkeren naar school waardoor de schoolachterstand beperkt blijft 

en er opnieuw contact kan worden gemaakt met leeftijdsgenoten. Vooral dit laatste is 

belangrijk voor de psychosociale en fysieke ontwikkeling van het kind (Martínez-Costa et 

al., 2013). 

 

Op basis van systematisch literatuuronderzoek tracht deze specialisatieproef een 

antwoord te bieden op de vraag welke noden er bestaan omtrent educatie voor ouders 

van kinderen die in de thuissituatie sondevoeding krijgen. Het onderzoek beperkt zich tot 

literatuur rond de nasogastrische of gastrostomiesonde. Concreet luidt de 

onderzoeksvraag:  

 

“Wat zijn de noden omtrent video-educatie voor ouders van kinderen, met 

een nasogastrische of gastrostomiesonde, die thuis sondevoeding krijgen?” 

2.1 Indicaties voor sondevoeding 

Sondevoeding wordt gestart indien de patiënt niet voldoende eet, niet kan eten of niet 

wil eten. Dit kan onder andere zijn door obstructies proximaal aan het maag-darmkanaal, 

neuromusculaire ziekten, kaakfracturen, chirurgische ingrepen in het hoofdhalsgebied, 

anorexie, psychische problemen, acute darmproblemen enz. (Jonkers-Schuitema, 2013). 

 

Volgens Gottrand & Sullivan (2010) zijn er vier indicaties voor sondevoeding bij 

pediatrische patiënten. Ten eerste is er de onbekwaamheid om te eten. Dit kan 

voorkomen bij zuig-slik dysfunctie zoals bij neurologische aandoeningen, bij congenitale 

aandoeningen zoals een slokdarmatresie of bij verworven aandoeningen zoals trauma 

aan het aangezicht. Als tweede wordt sondevoeding gestart wanneer orale 

voedingsinname niet aan de nutritionele eisen voldoet, dit kan onder andere voorkomen 

bij nausea, vermoeidheid of mucoviscidose. Ten derde kan er nood zijn aan 

sondevoeding wanneer er sprake is van verhoogde nutritionele verliezen, wat onder 
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andere kan voorkomen bij chronische diarree of pancreasinsufficiëntie. De vierde en 

laatst beschreven indicatie is een vertraagd metabolisme of als primaire 

ziektebehandeling bij onder andere de ziekte van Crohn.  

 

In het onderzoek van Van Biervliet et al. (2011) wordt vermeld dat de indicaties voor een 

gastrostomiesonde gelijkaardig zijn als die voor een nasogastrische sonde. Daarnaast is 

de gastrostomiesonde nuttig wanneer er nood is aan sondevoeding gedurende minstens 

drie maanden. Het onderzoek van Sumritsopak et al. (2014) stelde vast dat de meest 

voorkomende indicaties voor het plaatsen van een gastrostomiesonde cerebral palsy, 

neurologische aandoeningen en genetische aandoeningen zoals het Prader-Willi 

syndroom zijn. 

2.2 Contra-indicaties voor sondevoeding 

Naast indicaties voor het geven van sondevoeding zijn er evenzeer contra-indicaties. De 

voornaamste contra-indicatie is wanneer het geven van sondevoeding schade toebrengt 

aan het maag- en darmstelsel. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er een blokkade is in het 

maag-darmkanaal zoals een stenose of ileus. Indien er dan sondevoeding zou worden 

toegediend, zouden de klachten immers verergeren. Bij aandoeningen zoals het short-

bowel syndroom wordt parenterale voeding aangeraden, dit omdat de grote verliezen 

aan vocht en elektrolyten met enterale sondevoeding niet kunnen worden opgevangen 

(Jonkers-Schuitema, 2013). 

 

In het onderzoek van Van Biervliet et al. (2011) worden vier categorieën van contra-

indicaties voor het plaatsen van een percutane endoscopische gastrostomiesonde (PEG-

sonde) opgesomd. De eerste absolute contra-indicatie is het plaatsen van een PEG-sonde 

bij niet-corrigeerbare stollingsstoornissen, dit door het te hoge risico op bloedingen. Als 

tweede mag er geen PEG-sonde worden geplaatst indien het doorlichten van de maag 

tijdens de ingreep niet mogelijk is. Dit kan door een tussenliggend orgaan, vaak het 

colon of de lever, of door de aanwezigheid van ascites. Ten derde is een PEG-sonde niet 

mogelijk bij stenose of obstructie van de slokdarm of de farynx. De laatste contra-

indicatie is bij een gewijzigde anatomie, bijvoorbeeld door uitgesproken scoliose of door 

vroegere heelkundige ingrepen.  
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2.3 Samenstelling sondevoeding 

Industrieel klaargemaakte pediatrische sondevoeding voldoet in de meeste situaties aan 

de nutritionele eisen. De keuze van voeding wordt bepaald door onder meer de 

nutritionele status en de koolhydraten/proteïnen vereisten voor het kind. Daarnaast moet 

worden gelet op de intolerantie van grote hoeveelheden vloeistof, overmatige 

gewichtstoename, verhoogde koolhydraten vereisten en gastro-oesofageale reflux 

(Gotrand & Sullivan, 2010). 

 

De samenstelling van voeding kan worden onderverdeeld in twee groepen: 

macronutriënten en micronutriënten. Onder macronutriënten vallen de drie grote 

groepen van voedingsstoffen, namelijk de koolhydraten, eiwitten en vetten. Eens de 

nutritionele behoeften van de patiënt zijn onderzocht, wordt de vorm naar complexiteit 

van de macronutriënten bepaald: polymeer, oligomeer of monomeer. Daar waar bij 

polymere sondevoeding de macronutriënten intact zijn, zijn deze bij oligomere en 

monomere sondevoeding verlaagd of verkort. Onder micronutriënten vallen de vitamines, 

spoorelementen en elektrolyten. Er bestaan enterale sondevoedingen met een verlaagd 

gehalte van elektrolyten, deze zijn nodig om patiënten met nierfunctiestoornissen te 

voeden. Bij een verhoogde behoefte aan elektrolyten of vitaminen kunnen die worden 

toegediend in vloeibare vorm via de sonde (Jonkers-Schuitema, 2013). 

2.4 Welke manieren zijn er om sondevoeding te geven? 

Sondevoeding kan op verschillende manieren worden toegediend. Er wordt een 

onderscheid gemaakt tussen het continu voeden, het intermitterend voeden en per portie 

voeden. Bij intermitterend voeden wordt gedurende een deel van de dag (meestal ’s 

nachts) een voorgeschreven hoeveelheid voeding toegediend. Deze manier wordt 

toegepast wanneer orale voeding overdag niet aan de nutritionele eisen van de patiënt 

voldoet. In tegenstelling tot continue sondevoeding waarbij de voeding 24 uur per dag 

inloopt, wordt er bij voeden per portie slechts om de vier tot acht uur een bepaalde 

hoeveelheid sondevoeding toegediend. Voeden per portie wordt het meest frequent 

toegepast in de thuissituatie (Jonkers-Schuitema, 2013). 

 

Afhankelijk van de conditie van het gastro-intestinaal systeem kan enterale voeding op 

twee verschillende plaatsen worden toegediend. De eerste plaats is de gastrische 

toediening, hierbij wordt de sondevoeding in de maag toegediend door middel van een 

nasogastrische- of gastrostomiesonde. De tweede mogelijke toedieningsplaats is achter 

de maaguitgang of transpylorus, dit is mogelijk door een nasoduodenal-, naso-jejunal-, 

gastrojejunostomie- of jejunostomiesonde. Deze tweede vorm wordt aangeraden bij 
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kinderen met congenitale gastro-intestinale aandoeningen en bij een groot risico op 

aspiratie. Bij kinderen wordt er echter een voorkeur gegeven voor gastrische toediening 

– via nasogastrische- of gastrostomiesonde – aangezien deze het meest aansluit bij de 

fysiologische spijsvertering, de microbiële eigenschappen van de maag behouden blijven,  

het plaatsen van een tube gemakkelijker is en een grotere tolerantie heeft voor grote 

hoeveelheden sondevoeding (Gotrand & Sullivan, 2010).  

2.5 De gevolgen van sondevoeding 

Gottrand & Sullivan (2010) beschrijven in hun review enkele positieve gevolgen van 

sondevoeding. Sondevoeding zorgt voor een toename van gewicht, vermindert de 

voedingstijd en verbetert de levenskwaliteit van kinderen en hun primaire zorgverleners.  

 

In de review van Van Biervliet et al. (2011) worden de vroegtijdige en laattijdige 

complicaties van de PEG-sonde besproken (zie Tabel 1). De vroegtijdige verwikkelingen 

ontstaan voor het ontslag uit het ziekenhuis.  

 

Complicaties zoals een te strak aangespannen abdominaal plaatje, een 

pneumoperitoneum of peritoneale irritatie uiten zich in abdominale pijn. Er wordt van een 

pneumoperitoneum gesproken wanneer er zich lucht in de abdominale holte bevindt, 

indien dit voorkomt verdwijnt dit meestal spontaan na de eerste drie dagen.  

 

Een letsel van het colon of dunne darm kan worden veroorzaakt wanneer die zich tussen 

de maag en de buikwand bevindt tijden het plaatsen van de PEG-sonde. Dit kan zich 

uiten in klachten zoals onverteerd voedsel in de stoelgang of het braken van fecaal 

materiaal.  

 

Bij het Dumpingsyndroom ontstaan de klachten door een te snelle maagontlediging. De 

klachten onderscheiden zich in vroege klachten (na een half uur) zoals buikpijn, 

buikkrampen en diarree, en late klachten (na een tweetal uur) zoals een onrustig gevoel, 

hartkloppingen en flauwvallen (Jochems & Joosten, 2012). Dit kan voorvallen wanneer de 

sonde niet goed vast zit en door de peristaltiek van de maag wordt meegetrokken naar 

de dunne darm waar het een obstructie veroorzaakt. Hierdoor wordt de sondevoeding 

rechtstreeks in de darm toegediend in plaats van in de maag. Het risico op peritonitis na 

het plaatsen van een PEG-sonde is gedaald door het profylactische gebruik van 

antibiotica, indien het toch voorkomt gaat het vaak gepaard met een colonletsel.  
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Als laatste vroegtijdige complicatie kan er cellulitis rond de stoma ontstaan, topische 

antiseptica en antibiotica zijn vaak voldoende om dit te behandelen (Van Biervliet et al., 

2011). 

 

De laattijdige complicaties komen vaker voor maar zijn minder ernstig als de vroegtijdige 

complicaties. Wanneer de maagmucosa over het inwendige plaatje van de sonde groeit, 

noemt dit een “burried bumper”. Het dagelijks dompelen en draaien van de sonde kan dit 

verhelpen. Beperkte lokale infecties rondom de sonde kunnen topisch worden behandeld, 

toch moet er ook aan Candida worden gedacht. Een veel voorkomende complicatie is 

granulatieweefsel rondom de sonde, het aanbrengen van zilvernitraat op het 

granulatieweefsel kan dit oplossen. Een lekkende stoma is eerder een vervelend 

probleem dan een ernstig probleem en wordt veroorzaakt door het onvoldoende 

aantrekken van de sonde of wanneer de ballon onvoldoende gevuld is.  Als laatste 

kunnen er mechanische problemen voorkomen, zoals een obstructie door klontering van 

voeding of het loskomen van de sonde (Van Biervliet et al., 2011).  

 

Tabel 1: Vroeg- en laattijdige complicaties van de PEG-sonde 

 

 

Vroegtijdige complicaties 

 

 

Laattijdige complicaties 

 

- Abdominale pijn  

- Pneumoperitoneum  

- Letsel van het colon of dunne darm  

- Dumpingsyndroom 

- Peritonitis  

- Cellulitis rond de stoma 

 

 

- “Burried bumper” 

- Beperkte lokale infecties (Candida) 

- Granulatieweefsel  

- Lekkende stoma  

- Mechanische problemen  

 

Tabel 1: Vroeg- en laattijdige complicaties van de PEG-sonde. 

 

Sondevoeding in de thuissituatie kan voor een emotioneel aanvaardingsproces zorgen bij 

sommige ouders. Ze vinden het moeilijk om te aanvaarden dat hun kind niet meer 

zelfstandig en normaal kan eten, maar afhankelijk is van sondevoeding (Bjuresäter, 

2010).  

  



 14 

3 Methode  

Deze specialisatieproef is gebaseerd op kwalitatieve, descriptieve en explorerende 

onderzoeken. De setting van het literatuuronderzoek is de thuissituatie. De vraagstelling 

werd opgemaakt volgens de methode van PICO, maar door het soort van onderzoek was 

het echter niet mogelijk om alle elementen te implementeren. Op basis van PICO werden 

volgende trefwoorden gekozen: gastrostomie, kinderen, sondevoeding, educatie, video-

educatie, thuis en primaire zorgverleners. Om een groter zoekresultaat te bereiken, 

werden de trefwoorden ook in het Engels nagegaan. Hieronder wordt de methode van 

PICO uitgeschreven voor de onderzoeksvraag van deze specialisatieproef: 

 

Patiënt Ouders van kinderen, met een nasogastrische of gastrostomiesonde, 

die thuis sondevoeding krijgen. 

Intervention Video-educatie.  

Comparison  /  

Outcome Zelfzekerheid stimuleren, angstvermindering, technieken verbeteren, …   

 

Om wetenschappelijke literatuur te verzamelen die relevant is aan het onderwerp werden 

de digitale databanken Pubmed en Web of knowledge geraadpleegd. Als zoekmachine 

werd gebruik gemaakt van Limo. 

 

Er werd geopteerd voor een publicatieleeftijd van maximum vijf jaar om een zo up-to-

date mogelijk resultaat te krijgen. Voor het zoeken van wetenschappelijke artikels 

werden de volgende inclusiecriteria gehanteerd:  

• Alle kinderen tussen de leeftijd van drie tot zestien jaar die nood hebben aan 

sondevoeding in de thuissituatie. 

• Educatie. 

• Engels en Nederlandstalig. 

• Artikels niet ouder dan vijf jaar.  

 

Volgende exclusiecriteria werden gekozen voor deze specialisatieproef: 

• Oncologische of palliatieve patiënten. 

• Educatie gericht voor geschoolde zorgverleners. 

• Oesofageale ziekten. 

• Sondevoeding ten gevolge van een chirurgische operatie.  

• Artikels ouder dan vijf jaar.  
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Via onderstaande zoekboom werd weergegeven hoe een eerste selectie van gebruikte 

artikels werden verkregen en geselecteerd. In bijlage 2 is een literatuurtabel terug te 

vinden met tien van de gebruikte wetenschappelijke artikels. Er werden zes 

wetenschappelijke artikels gebruikt over sondevoeding en vier over video-educatie en het 

effect hiervan. Om de basis van deze specialisatieproef te ondersteunen hebben vijf van 

deze wetenschappelijke artikels een review design. Uiteindelijk werden er veertien 

wetenschappelijke artikels gevonden die van toepassing zijn voor deze specialisatieproef. 

Elk wetenschappelijk artikel dat geïmplementeerd werd is vooraf gecontroleerd op 

betrouwbaarheid en correctheid.  
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4 Resultaten 

Uit cijfers vrijgegeven door het Steunpunt tot bestrijding van armoede, 

bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting bleek dat in 2013 37% van de volwassen 

bevolking in België laaggeletterd is. Dit percentage werd berekend op de bevinding dat 

het minimale kennisniveau nodig om zich beroepsmatig te kunnen organiseren in de 

maatschappij dat van het hoger secundair onderwijs is. De bevolkingsgroepen met een 

hoger risico op laaggeletterdheid zijn laaggeschoolden, volwassenen met een lage socio-

economische status, ouderen (55-65 jaar), eerste generatie migranten en anderstaligen 

(Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 

2013). Twickler et al., (2009) vragen in hun review om meer aandacht voor 

laaggeletterden in de gezondheidszorg. Er werd aangetoond dat laaggeletterdheid een 

ongunstig effect heeft op gezondheidsuitkomsten van patiënten, onder andere door een 

geringe therapietrouw wegens het niet in staat zijn om de gezondheidsvoorschriften te 

begrijpen. Informatieoverdracht ondersteunen door visuele middelen zou het probleem 

gedeeltelijk kunnen aanpakken. Veel laaggeletterde patiënten kunnen gemakkelijk de 

problemen waar ze mee kampen onopgemerkt laten voorbijgaan, dit komt door de 

beperkte aandacht naar laaggeletterdheid in de gezondheidszorg en het taboe dat 

hierrond bestaat (Twickler et al., 2009).  

 

Het concept observationeel leren uit de sociale leertheorie van Bandura (1977) vormt de 

basis van video modeling in patiënten educatie. Het spoort het individu aan om specifieke 

gedragingen uit te voeren die een positieve invloed hebben op hun leven. Het concept 

observationeel leren wordt in deel 2 Praktijkonderzoek, 1.1 Observationeel leren verder 

verduidelijkt. Zowel de review van Krouse (2001) als die van Schlittenhart et al., (2011) 

gebruikten de sociale leertheorie van Bandura als basis voor hun onderzoek.  

 

In de review van Krouse (2001) werden achttien artikels gebruikt die de toepassing van 

video modeling in de praktijk onderzochten. Video modeling is een techniek waar het 

gewenste gedrag, de gevolgen en attitudes actief worden getoond aan de hand van een 

visuele representatie. Het biedt voordelen aan laaggeletterde mensen of mensen met 

visuele beperkingen die een invloed hebben op het lezen van schriftelijke informatie. 

Tijdens het onderzoek van Krouse werden drie verschillende toepassingen van video 

modeling geïdentificeerd. Als eerste werd video modeling toegepast voor het maken van 

beslissingen met betrekking tot behandelingsopties, zoals bijvoorbeeld een video omtrent 

de poliovaccinatie. Daarnaast werd het toegepast om pre-procedurele angst te 

verminderen en coping-mechanismen te verbeteren. Als laatste werd video modeling 

toegepast om patiënten technieken met betrekking tot hun zorg aan te leren om zo de 
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zelfzorg te vergroten. Deze derde toepassing zorgde voor positieve effecten op het 

gedrag van de patiënten. Zo werd het modelgedrag significant vaker uitgevoerd na het 

zien van de video en toonden patiënten een hogere kennis en vaardigheid omtrent hun 

zelfzorg. Geen enkele studie rapporteerde dat de lengte van de video een probleem 

vormde voor de kijker (Krouse, 2001). 

 

Het doel van de review van Schlittenhart et al. (2011) was een flexibele en 

aantrekkelijke manier vinden om ouders een veilige en geïnformeerde transitie te 

verzekeren na ontslag van de Neonatale Intensive Care Unit (NICU). Volgens hun 

literatuurstudie bleek dat videotechnologie de effectiviteit van educatie verhoogt en werd 

er daardoor een dvd ontwikkeld. Het gebruik van de video laat verpleegkundigen toe om 

de ouders van beknopte en consistente educatie omtrent ontslag te voorzien. De ouders 

konden de video meerdere keren raadplegen om op deze manier hun zelfgestuurd leren 

te versterken. Ook andere familieleden konden de video raadplegen om zo de ouders te 

steunen en zelf een beter beeld te krijgen op het aankomende ontslag. Volgens de 

review was de video zeer tijdbesparend voor de verpleegkundigen aangezien de ouders 

de video konden bekijken terwijl de verpleegkundigen hun werk voortzetten. De ouders 

uitten hun waardering voor de gemakkelijke toegankelijkheid van de video en ze voelden 

zich meer zelfverzekerd om voor hun kind te zorgen na ontslag (Schlittenhart et al., 

2011).  

 

Chair et al. (2012) onderzochten het effect van video-educatie op de onzekerheid en het 

niveau van angst bij Chinese patiënten die een hartkatheterisatie ondergaan. Deze quasi-

experimentele studie vond plaats in een publiekziekenhuis in Hong Kong. Zowel bij de 

experimentele- als de controlegroep was de steekproefgrootte 64 personen. Deze 

personen voldeden aan de volgende criteria: de diagnose of vermoeden van ziekte aan 

de coronaire arteriën, hebben nooit eerder een hartkatheterisatie ondergaan, zullen een 

geplande hartkatheterisatie ondergaan en zijn ouder dan 18 jaar. Bij de experimentele 

groep werd er een significante verhoging in de kennis over het onderwerp vastgesteld en 

een significante vermindering in angstgevoelens, angst gerelateerd aan het onderwerp 

en de nood aan informatie (Chair et al., 2014).  

 

Het onderzoek naar het effect van een educatieve video over pediatrische anesthesie op 

de kennis over anesthesie, de nood aan informatie rond anesthesie en preoperatieve 

angst bij ouders van kinderen die een ambulante operatie ondergaan, uitgevoerd door 

Cassady et al., (1999) kwam tot gelijkaardige resultaten als het onderzoek van Sek Ying 

Chair et al. (2012).  
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Chang et al. (2015) voerde een quasi-experimentele studie uit met een pre-test en post-

test evaluatie. In deze studie werd een vergelijking gemaakt tussen de kennis en de 

vaardigheden van primaire zorgverleners over nasogastrische sondevoeding en het 

aantal hieraan gerelateerde complicaties door verpleegkundige routinehandelingen. De 

studie had een steekproefgrootte van 233 ouders van kinderen, waarvan 127 in de 

controlegroep en 106 in de experimentele groep. Hieruit bleek dat het geven van video-

educatie naast de verbale instructies en het aanleren van de techniek een meerwaarde 

heeft doordat de video nadien kan worden herbekeken. Op deze manier breidde de 

kennis en vaardigheden van de primaire zorgverleners verder uit en kon er meer 

informatie worden opgenomen in vergelijking met slechts enkele malen de verbale 

instructies gehoord te hebben (Chang et al., 2015). Sumritsopak et al. (2014) 

onderzocht door middel van een kwantitatieve studie het perspectief van ouders of 

voogden (n = 33) op de percutane endoscopische gastrostomie-sonde (PEG-sonde). Uit 

de resultaten van het onderzoek bleek dat na het plaatsen van de PEG-sonde de 

algemene gezondheid van het kind en zijn levenskwaliteit alsook die van zijn familie 

sterk verbeterd waren. Daarnaast bleek dat optimale educatie met betrekking tot de 

PEG-sonde zeer behulpzaam werd geacht bij ouders en voogden. 

 

Wanneer er sprake is van chronische aandoeningen met nood aan nutritionele 

ondersteuning gedurende maanden of jaren, is sondevoeding in de thuissituatie de beste 

oplossing voor het kind en zijn familie (Gotrand & Sullivan, 2010). Dit fenomeen is 

steeds vaker het geval, wat het aanleren van de technieken en educatie extra belangrijk 

maakt, aangezien de ouders in de thuissituatie de primaire zorgverlener van het kind zijn 

(Chang et al., 2015). Volgens onderzoek door Bjuresäter (2010) waarin zowel 

kwalitatieve als kwantitatieve elementen werden verwerkt, waren de gevoelens van de 

ouders vaak gemengd ondanks ontslag van hun kind uit het ziekenhuis. Blijdschap en 

vreugde voor de thuiskomt van hun kind stond tegenover vele negatieve gevoelens zoals 

frustratie, het verlies van controle, angst, bezorgdheid en emotionele spanning. 

Daarnaast hadden de nieuwe primaire zorgverleners vaak moeilijkheden met de volgende 

aspecten: angst voor de toekomst van hun kind, de participatie in de zorg, het gevoel om 

alleen te staan in de zorg, verantwoordelijkheid opnemen, het volhouden van de nieuwe 

situatie enz. (Bjuresäter, 2010). 
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Ook in de thuissituatie vraagt sondevoeding de aanpak en ondersteuning van een 

multidisciplinair team. Voor het opstarten is het belangrijk dat het kind en zijn familie 

voldoende educatie en informatie krijgen omtrent sondevoeding (Gotrand & Sullivan, 

2010). Volgens de review van Van Biervliet et al. (2011) is het belangrijk dat indien de 

onderliggende pathologie van het kind het toelaat om in een later stadium terug orale 

voeding aan te vatten, deze al te starten vanaf de plaatsing van een gastrostomie-sonde. 

Dit vraagt een multidisciplinaire aanpak door onder andere pediaters, verpleegkundigen, 

diëtisten en de familie van de patiënt om overvoeding via de sonde of aversie tegen orale 

voeding te vermijden (Van Biervliet et al., 2011). 
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5 Discussie 

In 2013 was er een laaggeletterdheidspercentage van 37%. Dit is één van de 

verrassende resultaten die tijdens het bestuderen van de literatuur naar boven kwam. 

Dit hoge cijfer komt door de vele laaggeschoolden, de aanwezigheid van een lage socio-

economische status, het groot aantal ouderen en de eerste generatie migranten en 

anderstaligen. Er is nog steeds een taboe rond het niet kunnen lezen en schrijven wat 

ervoor zorgt dat mensen niet snel bekendmaken dat ze analfabeet zijn. Bij navraag op de 

afdeling E331 bevestigen zij regelmatig analfabete ouders te ontmoeten. Dit is niet 

steeds duidelijk vanaf de eerste dagen, maar wordt later opgemerkt wanneer zij 

geschreven formulieren niet of onvoldoende begrijpen. Dit zijn onder andere formulieren 

voor het werk, de verzekeringspapieren, het informed consent enz. (Steunpunt tot 

bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 2013). In 

bovenstaande resultaten werd beschreven dat laaggeletterdheid een ongunstig effect 

heeft op gezondheidsuitkomsten van patiënten, onder andere door een geringe 

therapietrouw wegens het niet in staat zijn om de gezondheidsvoorschriften te begrijpen 

(Twickler et al., 2009).  

 

Analfabetisme heeft een grote invloed op de therapiebetrouwbaarheid: de mensen 

begrijpen de nabehandeling niet of onvoldoende, wat kan zorgen voor een negatieve 

zelfzorg. Bovendien wordt het gesprek waarin wordt verteld dat het kind sondevoeding 

moet krijgen en niet meer gewoon kan of mag eten als een trauma beschouwd. Bij zo’n 

traumagesprekken onthouden mensen slechts 10% van de gegeven informatie die wordt 

gegeven. In wetenschappelijk onderzoek is er terug te vinden dat het gebruik van visuele 

hulpmiddelen bij educatie een positieve impact heeft. Dit werd in het theoretisch deel 

van deze specialisatieproef onderzocht en hieruit blijkt dat mensen heel veel leren via 

modeling, het spiegelen van eerder geziene handelingen. Deze leermethode sluit heel 

goed aan bij de video die in het tweede deel van deze specialisatieproef wordt uitgewerkt 

(Twickler et al., 2009). 

 

Video-educatie blijkt een grote steun te zijn voor mensen bij ontslag uit het ziekenhuis. 

Zo kunnen de primaire zorgverleners bij onzekerheden of twijfels de video te allen tijde 

herbekijken. De video is gemakkelijk toegankelijk en biedt een grote meerwaarde voor 

de primaire zorgverleners. Video-educatie in combinatie met multidisciplinaire steun 

geeft een beter inzicht hoe om te gaan met hun ‘eigen’ sonde, het voeden van hun kind 

en de psycho-emotionele kant.  
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Voor deze studie werd aangevat was er één hoofdverwachting, namelijk dat er enerzijds 

een oorzakelijk verband is tussen visuele educatie en multidisciplinaire ondersteuning en 

een betere outcome voor de patiënt en de familie anderzijds (zie punt 1. Inleiding). Voor 

dit onderzoek waren er veel artikels te vinden omtrent educatie en sondevoeding bij 

verschillende pathologieën in de thuissituatie. Er werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van 

reviews en (quasi)-experimenten. Dit zijn goede onderzoeksdesigns die een grote 

betrouwbaarheid hebben. Desondanks waren er nog veel wetenschappelijke artikels die 

niet konden worden gehanteerd omdat ze school specifiek zijn, zoals artikels die enkel 

beschikbaar zijn als student aan de Thomas More in Brussel. Enkele artikels werden via 

bevriende contacten verkregen en konden zo toch worden geïmplementeerd in de 

specialisatieproef.  

 

Twee studies, één review en één kwalitatief onderzoek, onderzochten het gebruik van 

video-educatie bij angst. Elke studie afzonderlijk werd in een andere setting uitgevoerd 

met een andere onderzoekspopulatie. De meest gebruikte onderzoeken hebben als 

onderzoekspopulatie volwassenen, toch is dit ook te transfereren naar pediatrische 

patiënten. Bij een pediatrische populatie wordt het kind benaderd evenals de ouders. Het 

doel van de video resulterend uit deze specialisatieproef is dan ook om de ouders van het 

kind informatie bij te brengen. Het resultaat van beide studies was positief, beide 

onderzoeken gaven aan dat er sprake was van een angstreductie (Chair et al., 2014; 

Cassady et al., 1999). Dit gegeven is belangrijk om mee te nemen naar de praktijk.  

 

Er werd gekozen om de video resulterend uit deze specialisatieproef geluidloos te maken. 

Dit kan enerzijds voor minder afleiding zorgen, maar anderzijds kan dit moeilijker zijn 

wegen het gebrek van verbale instructies. Wanneer de primaire zorgverleners de video 

toch onvoldoende begrijpen, kunnen ze nog altijd bijkomende informatie uit de brochure 

halen. De video is afgestemd en gebaseerd op de brochure om twijfel te voorkomen 

(Cassady & et al, 1999). 

 

Er werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een artikel dat dateert van 2000 (Krouse, 

2001). Dit is een oud artikel, maar wel erg nuttig. Dit geeft alle verschillende vormen van 

video-educatie weer, wat de basis vormt voor de videovoorstelling. Dezelfde concepten 

worden beschreven in artikels die wel binnen de tijdspanne vallen. Dat wil zeggen dat 

deze concepten nog niet achterhaald zijn en de informatie nog steeds correct is. Het 

tweede artikel, dat buiten onze tijdspanne valt, is het artikel van Cassady et al., (1999). 

Dit werd toch geïntegreerd omdat na verder opzoekingswerk bleek dat deze informatie 

nog steeds relevant is en een grote meerwaarde geeft aan het literatuuronderzoek. 
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Herhaaldelijk werd in de gebruikte literatuur de volgende relatie onderzocht: het verband 

tussen de hoeveelheid en manier van educatie, de manier waarop de patiënt en zijn 

familie er fysisch en/of psychisch mee omgaan. Video-educatie alleen is onvoldoende, er 

is steeds nood aan multidisciplinaire begeleiding en het individueel aanleren door een 

verpleegkundige. De nodige kennis verkregen door voldoende en veelvuldige uitleg 

tijdens een ziekenhuisopname blijft noodzakelijk (Krouse, 2001). Deze video is dus 

voornamelijk om de multidisciplinaire hulpverlening te ondersteunen. Zo kunnen de 

ouders de video rustig bekijken tijdens de ziekenhuisopname doordat deze video 

bijvoorbeeld op alle laptops & iPads op de afdeling kan worden geplaatst. Ouders kunnen 

deze dan naar hun eigen behoefte raadplegen. Via een speciale link kan de afdeling dit 

delen met de primaire zorgverleners zodat ze dit thuis ook kunnen bekijken. Wanneer 

ouders thuis echter nog vragen hebben, kunnen ze heel gemakkelijk de video opnieuw 

bekijken of indien nodig de afdeling contacteren op het telefoonnummer toegevoegd aan 

de video. 
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Deel 2: Praktijkonderzoek 

1 Inleiding  

Het doel van de videovoorstelling is om (kwetsbare) ouders visuele ondersteuning te 

bieden bij het verzorgen van hun kind, en dan in het bijzonder bij de toediening van 

sondevoeding. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het concept modeling uit de sociale 

leertheorie van Bandura (1977) om gezondheid bevorderend gedrag aan te leren en/of te 

stimuleren. Het begrip modeling wordt verder verduidelijkt in hoofdstuk 1.1 

Observationeel leren. Om de videovoorstelling universeel te maken, is er gekozen om 

gebruik te maken van non-verbale communicatie. De videovoorstelling wordt zodoende 

een derde pijler in de ondersteuning van de ouders, naast de informatiebrochure en de 

intensieve begeleiding op de afdeling. 

 

Bij de methode van PICO die voor deze literatuurstudie werd uitgewerkt, is er geen 

Comparison. Wanneer er een experimenteel onderzoek zou plaatsvinden naar de 

effectiviteit van deze video, zou de PICO-methode wel compleet zijn.  

 

1.1 Observationeel leren 

Observationeel leren of modeling is een term die door de Canadese psycholoog Bandura 

werd geïntroduceerd in 1977. Volgens Bandura leren mensen door het observeren en 

daarna nadoen/spiegelen van modelgedrag. Volgens het woordenboek Van Dale betekent 

“model” een voorbeeld waarnaar iemand werkt of iets wordt gemaakt.  Modelgedrag kan 

hierdoor verklaard worden als het gedrag dat model staat en waarnaar toegewerkt 

wordt. In het bekend experiment met de “Bobo-doll” (1963) test Bandura bij vier 

groepen kleuters de mate van aangeleerde agressie. De eerste drie groepen zijn de 

experimentele groepen en worden blootgesteld aan agressie terwijl de vierde en 

controlegroep niet in aanraking komt met agressie doorheen het experiment. De eerste 

groep komt terecht in een real-life agressieve situatie, de tweede groep ziet gelijkaardige 

real-life situatie op film en de derde groep ziet een agressieve cartoon film. Het 

experiment bewijst dat agressie zichtbaar op film en in real-life de agressieve reacties 

van de kleuters versterkt (Bandura, 1963). Bandura formuleerde drie bepalende factoren 

voor de mate van het nadoen van het modelgedrag. Als eerste de gevolgen die 

voortkomen uit het modelgedrag. Als tweede de identificatie met de persoon. Hieruit 

veronderstelde Bandura dat de aandacht naar het modelgedrag het best wordt behouden 

wanneer het model beschikt over een hoge status, een hoog vaardigheidsniveau en 

hetzelfde geslacht als de waarnemer. Ten derde als de waarnemer zowel in real-life als in 

de film wordt blootgesteld aan het zien van het modelgedrag. 
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1.2 Aandachtspunten bij het filmen 

In de gezondheidszorg wordt er continu informatie overgedragen van de hulpverleners 

naar de patiënten. Echter is niet elke patiënt of zijn familie even vertrouwd met de 

medische zorg en de begrippen die worden gebruikt door het multidisciplinair team. 

Tijdens zo’n informatiemoment kunnen verschillende factoren dit proces beïnvloeden. 

Bijvoorbeeld een erg nerveuze ouder zal minder begrijpen en bijgevolg minder 

onthouden. Hetzelfde geldt voor een zeer jonge patiënt die niet alles zal begrijpen wat 

hem wordt verteld (Scholten et al., 2011). Aangezien sommige mensen weinig in 

aanraking komen met de gezondheidszorg, is het noodzakelijk gebruik te maken van 

aangepast taalgebruik en moet deze informatie voldoende toegankelijk zijn. De mensen 

laten participeren in de zorg leidt er ook toe dat de gekregen informatie sneller zal 

worden begrepen, bijvoorbeeld ouders tijdens de ziekenhuisopname toelaten om 

sondevoeding te geven terwijl verpleegkundigen hen coachen (Rademakers, 2014). 

 

Door de hoge werkdruk van de gezondheidswerkers en de (soms) beperkte tijd van de 

ouders, zijn er niet voldoende gepaste momenten om rustig alle informatie te herhalen. 

Daarom maakt de gezondheidszorg nu meer en meer gebruik van technische 

hulpmiddelen om deze informatieoverdracht herhaaldelijk toegankelijker te maken. Voor 

deze specialisatieproef wordt er een video-educatie gemaakt om ouders van kinderen 

met sondevoeding correct te informeren op het moment dat zij hiertoe de noodzaak 

hebben. Doordat deze video in stilte zal worden opgenomen kunnen de mensen zich 

volledig concentreren op de handelingen (Scholten et al., 2011). 

 

Uit het onderzoek van Houts et al. (2006) volgt dat visuele stimulansen de aandacht van 

mensen vasthoudt. Bijgevolg wordt de verkregen informatie beter onthouden (Houts et 

al., 2006).  

 

Informatie wordt in ons geheugen geprent via verbale en visuele stimulaties. Wanneer 

beide stimulansen worden aangeboden wordt de informatie, volgens het SOI-model van 

Mayer & Moreno (2008), omgezet in het langetermijngeheugen. De S staat voor 

selecting: terwijl onze zintuigen de prikkels opnemen en doorsturen naar de hersenen, 

wordt er bepaalde informatie geselecteerd. Enkel de relevante informatie wordt 

doorgegeven naar het langetermijngeheugen (figuur 1). De O is de afkorting van 

organising. Alle informatie die binnenkomt in het geheugen moet worden ‘georganiseerd’. 

Als laatste is er de I die staat voor integration. Dit wil zeggen dat nieuwe informatie 

wordt geïntegreerd met reeds bestaande kennis. Wanneer stimuli worden opgenomen via 

dit SOI-model zullen de hersenen deze informatie op een adequate manier kunnen 

verwerken en wordt deze beter onthouden (Moreno & Mayer, 2003). 
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Figuur 1: Analytisch model van Mayer en Moreno: het SOI-model (Mayer & Moreno, 2008). 

 

Er zijn bepaalde aspecten waar aandacht moet aan worden besteed vooraleer er wordt 

gestart met het opnemen van een video (Basistips voor het maken van goede video 

opnames, 2016), (Leerlingen_voor_Leerlingen__Handleiding__instructiefilmpjes, 2016), 

(Praktijk filmen, 2016): 

• Om het kijken aangenaam te maken, is het aangeraden om de camera op een 

statief te plaatsen of om te filmen met een vaste hand. Dit zorgt ervoor dat het 

beeld niet continu beweegt; 

• de zoominstellingen bepalen alvorens het filmen; 

• zorg dat de educator goed in beeld staat, zo worden de handelingen correct en 

zichtbaar gefilmd; 

• bij het filmen van kinderen wordt er best door de knieën gebogen. Zo zijn de 

kinderen op ooghoogte in beeld;  

• kinderen zijn goede acteurs, regisseer daarom niet te veel;  

• bij kinderen kan het makkelijker zijn om via een telelens te filmen vanuit de 

verte;  

• besteedt aandacht aan de lichtinval om ervoor te zorgen dat de handelingen 

duidelijk zichtbaar zijn; 

• wanneer er veel handelingen worden gefilmd, is het noodzakelijk om tussen de 

verschillende handelingen een korte pauze in te lassen. Zo kunnen de kijkers de 

handelingen duidelijker van elkaar onderscheiden; en 

• logo’s en merken mogen niet overduidelijk zichtbaar worden gefilmd.  
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2 Methode 

Het doelpubliek voor deze educatievideo’s zijn diegenen die in de thuisomgeving 

sondevoeding geven aan een kind. Via video-educatie wordt de uitleg herhaald rond het 

toedienen van voeding, het aan- en afschakelen van de voeding en het geven van 

medicatie. De video-educatie gebeurt zonder verbale instructies. Dit is specifiek gekozen 

omdat er een hoog laaggeletterdheidscijfer is in de doelgroep en er regelmatig analfabete 

ouders en/of niet Nederlandstalige ouders op de afdeling E331 aanwezig zijn 

(literatuurstudie-resultaten). 

 

Alvorens het filmen werd dit grondig voorbereid. In de eerste fase was er overleg met de 

inhoudsdeskundige waarbij onder andere de informatiebrochure volledig werd 

doorgenomen en de belangrijkste punten werden aangeduid. Daarnaast werd er 

informatie omtrent de verschillende wijze van filmen opgezocht. In de tweede fase 

werden de bestaande procedures afkomstig van de informatiebrochure uitgeschreven, dit 

omvat de benodigdheden, de werkwijze, de vaardigheid en de bijhorende 

aandachtspunten (bijlage 4). De uitgeschreven procedures zijn deze van de 

nasogastrische en nasoduodenale sonde, de gastrostomiesonde of jejunostomiesonde, de 

button of mick-key en de toediening via een spuit. Deze werden daarna voorgelegd aan 

de inhoudsdeskundige. Er werd gekozen om de procedures van de nasogastrische sonde 

en de button te filmen aangezien deze van toepassing zijn in de thuissituatie.  

 

In de derde fase werd op de afdeling samen met de inhoudsdeskundige gefilmd. De 

ouders en kinderen werden op voorhand voldoende geïnformeerd. Er werd een informed 

consent opgesteld om toestemming te vragen om een video te maken kinderen 

opgenomen op de dienst E331, deze werd ondertekend door de ouders voor aanvang van 

het filmen (bijlage 3). Uiteindelijk werd er gefilmd bij twee patiëntjes. Patiënt X is acht 

jaar en de mama koppelt de sondevoeding aan en af. Patiënt Y is 15 jaar en zorgt zelf 

voor zijn sondevoeding. Het informed consent werd tweemaal ondertekend en de video’s 

werden naar hen toegestuurd indien ze dit wensten. Eén informed consent was voor de 

auteurs van deze specialisatieproef, het andere was voor de ouders. De dienst had geen 

ondertekend informed consent nodig. Voorlopig is er nog geen sprake van non-respons.  

 

Om de anonimiteit van de patiënten te garanderen werd er tijdens het monteren van de 

fragmenten gezorgd dat het gezicht van het kind en de jongere niet herkenbaar zijn. De 

volledige procedure om sondevoeding toe te dienen (verbinden van sondevoeding met 

leiding, purgeren, instellen pomp en aanschakelen) werd gefilmd zonder patiënt. Dit werd 
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in samenspraak beslist met de inhoudsdeskundige om de privacy van de patiënten te 

garanderen. 

 

De fragmenten werden gefilmd met de Go Pro Hero 4 die werd gedragen door de acteurs 

en met een losse camera, namelijk de Sony DSC-WX350. De beelden van de Go Pro 

waren tijdens het filmen rechtstreeks te zien op de iPad mini 1 zodat eventuele 

aanpassingen direct opnieuw gefilmd konden worden. Deze beelden werden 

gecontroleerd door de inhoudsdeskundige en de regisseur. Het programma dat werd 

gebruikt om de gefilmde fragmenten te monteren is iMovie 10.1.2. De editor maakte 

gebruik van de online handleiding die ondersteund wordt door Apple en van diverse 

tutorials op Youtube om een beter inzicht te verkrijgen in het programma.  

 

Na het monteren van de fragmenten kwam een eerste testfilm tot stand. Deze werd 

beoordeeld door de professor kindergastro-enterologie van het UZ Leuven campus 

Gasthuisberg, de inhoudsdeskundige en de promotor. Later vond een evaluatiemoment 

door een panel van negen thuisverpleegkundigen plaats. Via een vragenlijst werd de 

inhoud en relevantie getoetst alsook de meerwaarde van de video in hun zorgverlening. 

Verder onderzoek is noodzakelijk om feedback van de ouders in kaart te brengen.  

 

Na dit evaluatiemoment werd er gekozen om verschillende video’s te maken per 

procedure zodat het voor de primaire zorgverlener gemakkelijker terug te vinden en 

duidelijker is. Zo benadrukt één van de video’s het belang van hygiëne door het wassen 

van de handen en het schoonmaken van het werkvlak. Er werd gekozen om het bewaren 

van sondevoeding en leidingen niet te filmen omdat dit duidelijk omschreven wordt in de 

informatiebrochure die de ouders meekrijgen naar huis en omdat over dit onderdeel 

nooit onduidelijkheden werden opgemerkt door het verpleegkundig team van de afdeling 

E331. Daarnaast moet de voeding bewaard worden in een donkere omgeving wat maakt 

dat er nood was aan specialistische apparatuur waar geen toegang tot was. In de laatste 

versie van de educatievideo werd er ook extra aandacht besteedt aan de details zoals de 

klemmen, het afknikken van de leiding, het aan- en afschakelen bij de button, enz.  
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Het plan van aanpak werd opgesteld volgens de PDCA van Deming:   

Plan Het filmen en editen van een educatievideo

Do Informatie inwinnen over verschillende technieken
van filmen, benodigdheden enz. Het uitschrijven van
een storyboard en filmen van een proefversie. Het
verwerken van het opgenomen filmmateriaal.

Check De educatievideo laten zien aan experten, de
inhoudsdeskundige, de promotor en
thuisverpleegkundigen.

Act De educatievideo aanpassen aan de hand van de
gekregen feedback.
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3 Resultaten: SWOT-analyse en evaluatie door andere 

zorgverleners 

Na het maken van de educatievideo werd er een SWOT-analyse opgemaakt. Deze werd 

in een latere fase gebruikt om de video te verbeteren.  

 

 
 

De video werd getoond aan een panel van negen thuisverpleegkundigen. Ze werden 

bevraagd naar hun indrukken, de volledigheid en bruikbaarheid van de video, of zij het 

zouden aanraden aan de primaire zorgverlener enz. Algemeen werd de video zeer 

positief bevonden, en zelf zouden ze het ook gebruiken in hun hulpverlening mits enkele 

aanpassingen. Na de testfilm werd aangeraden om toch de leidingen te purgeren met 

melk zodat dit voor de zorgvrager duidelijker is. Bij de testfilm was dit niet zichtbaar. Een 

andere aanbeveling was dat de hygiëne meer benadrukt kan worden en dat er nog meer 

in detail gefilmd kan worden zoals bijvoorbeeld klemmen, het instellen van de pomp en 

de druppelkamer. Dit zijn volgens hen ‘kleine’ details die een primaire zorgverlener snel 

kan vergeten en daarom handig zijn als onderdeel van de video. De video zou ook in 

verschillende onderdelen per onderwerp opgesplitst kunnen worden. Op basis van deze 

feedback werd het uiteindelijke resultaat tot stand gebracht. 

Strenghts
•Gefundeerd op wetenschappelijk onderzoek
en de procedures van de afdeling.

•De ervaring van de inhoudsdeskundige is erin
verwerkt.

•Anderstaligen kunnen door de nonverbale
communicatie gebruik maken van de film.

•De handelingen zijn duidelijk zichtbaar.
•Indien nodig wordt gefilmd vanuit het
perspectief van de zorgvrager.

Weaknesses
•Supplementaire informatiebron en geen
vervanger van de taak van een
verpleegkundige.

Opportunities
•Implementeerbaar binnen andere 
pediatrische afdelingen.

•Adolescenten kunnen betrokken worden bij 
deze leervorm.

Threats
•De afwezigheid van verbale communicatie als
leervorm.

•Multidisciplinair: andere disciplines zijn niet
betrokken bij het filmpje.

SWOT
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4 Discussie 

Het voordeel van deze educatievideo is dat ouders zich sneller de aan te leren 

vaardigheden eigen zullen maken. Desondanks werden er tijdens het realiseren van deze 

educatievideo enkele onverwachte hindernissen tegengekomen. De testvideo werd 

opgenomen in een ziekenhuisomgeving waardoor er werd gebruik gemaakt van typische 

ziekenhuismaterialen zoals een infuusstaander. Deze keuze werd gemaakt op basis van 

de behoefte naar uniformiteit en het willen voorkomen van onduidelijkheid bij de 

primaire zorgverleners. Na het evaluatiemoment door het panel van 

thuisverpleegkundigen bleek dat deze (hygiënische) ziekenhuisomgeving net voor meer 

onduidelijkheid kan zorgen. Met de feedback van de thuisverpleegkundigen en de 

promotor werd er een tweede maal gefilmd. Hierbij werd er specifiek aandacht besteed 

aan de details zoals het zichtbaar purgeren van de leidingen met een melkachtige 

vloeistof. De leidingen werden met de melk gepurgeerd zodat dit duidelijker zichtbaar is 

voor de primaire zorgverlener. Het nadeel van deze aanpak is dat dit mogelijks voor 

verwarring kan zorgen wanneer het kind een andere kleur van vloeistof toegediend 

krijgt.  

 

In het werkveld kan deze video worden gebruikt op verschillende manieren: nadat de 

ouders een eerste keer de volledige uitleg rond sondevoeding mondeling hebben 

gekregen van een verpleegkundige, na het zelfstandig overlopen van de reeds bestaande 

informatiebrochure, de video kan samen met de verpleegkundige worden bekeken als 

ondersteuning van de mondelinge uitleg enz. Het is echter ook zinvol om de video mee te 

geven met de ouders wanneer hun kind wordt ontslagen. Zo kunnen ze thuis steeds 

bepaalde stukken herbekijken. Op lange termijn kan het kind deze ook gebruiken om 

later zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn/haar sondevoeding.  

 

Er werd gekozen om korte titels te gebruiken, dit om de video’s meer structuur te geven. 

Eén van de redenen voor het ontwikkelen van deze video’s is de toegankelijkheid ervan 

aan laaggeletterde en anderstalige primaire zorgverleners. Daarom zou een vertaling van 

de video’s in het Engels of het Frans een meerwaarde kunnen zijn om zo een grotere 

doelgroep te bereiken.  

 

De impact van deze video in de praktijk kan voorspeld worden wanneer ervanuit gegaan 

wordt dat de gelijkaardige onderzoeken bestudeerd in de literatuurstudie correct en 

betrouwbaar zijn. Daarnaast heeft de sociale leertheorie van Bandura meermaals 

bewezen een positieve impact te hebben. Echter om heel zeker te zijn over de impact en 

de effectiviteit van deze video in de praktijk, is het noodzakelijk om hierrond een 



 32 

experiment te organiseren. De experimentele groep zou dan de informatiebrochure en de 

educatiefilm krijgen, terwijl de controlegroep enkel de informatiebrochure krijgt. Beide 

groepen krijgen ook de nodige multidisciplinaire begeleiding. Zo kan de verwachting van 

deze specialisatieproef pas echt bevestigd worden, namelijk dat er een oorzakelijk 

verband is tussen visuele educatie en multidisciplinaire ondersteuning en een betere 

outcome van de patiënt en zijn familie.  

 

Deze specialisatieproef zou in de toekomst verder gebruikt kunnen worden als basis voor 

gelijkaardig onderzoek. Bij gelijkaardige problemen zoals het naar huis gaan met een 

stoma of wanneer het kind meermaals per dag nood heeft aan katheterisatie van de 

blaas, zou een educatievideo een meerwaarde kunnen bieden. Daarnaast kan deze 

specialisatieproef, indien er sprake is van gelijkaardige procedures over heel België, hulp 

bieden aan een veel grotere doelgroep ten opzichte van de oorspronkelijke opzet.  
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5 Conclusie  

De onderzoeksvraag van deze specialisatieproef luidt als volgt: 

“Wat zijn de noden omtrent educatie voor ouders van kinderen, met een 

nasogastrische of gastrostomie sonde, die thuis sondevoeding krijgen?” 

 

In deze specialisatieproef werd de literatuur getoetst aan de verwachting dat er een 

oorzakelijk verband is tussen visuele educatie en multidisciplinaire ondersteuning en een 

betere outcome van de patiënt en zijn familie.  

 

Uit de literatuur konden volgende conclusies getrokken worden. Als eerste werd er 

aangetoond dat laaggeletterdheid een ongunstig effect heeft op gezondheidsuitkomsten 

van patiënten, onder andere door een geringe therapietrouw wegens het niet in staat zijn 

om de gezondheidsvoorschriften te begrijpen. Daarnaast bleek in een tweetal 

onderzoeken het concept observationeel leren uit de sociale leertheorie van Bandura een 

basis te vormen voor video modeling in patiënten educatie. Als derde biedt een 

educatievideo voordelen aan laaggeletterde mensen of mensen met visuele beperkingen 

die een invloed hebben op het lezen van schriftelijke informatie.  

 

Educatievideo’s kunnen gebruikt worden voor drie verschillende doeleinden: als eerste 

voor het nemen van beslissingen met betrekking tot behandelingsopties; als tweede om 

pre-procedurele angst te verminderen en coping-mechanismen te verbeteren; en als 

laatste om patiënten technieken met betrekking tot hun zorg aan te leren om zo de 

zelfzorg te verbeteren. De noden omtrent educatie voor ouders van kinderen die thuis 

sondevoeding krijgen behoort bij de laatste van deze drie doeleinden. Deze derde 

toepassing heeft niet alleen een positief effect op het gedrag van de patiënten, het is 

onder andere ook tijdbesparend voor het multidisciplinair team. Doordat er in de 

moderne geneeskunde meer sprake is van chronische aandoeningen, maakt dit de 

noodzaak van het aanleren van de technieken en educatie extra belangrijk.  

 

Al eerder werd beschreven dat het uitsluitend geven van video-educatie niet voldoet aan 

de noden van de ouders omtrent educatie. Uit de bestudeerde onderzoeken bleek dat het 

geven van video-educatie naast de verbale instructies en het aanleren van de techniek 

een meerwaarde heeft doordat de video nadien kan worden herbekeken. Op deze manier 

breidt de kennis en vaardigheden van de primaire zorgverleners verder uit waardoor de 

educatie wel aan de noden voldoet van de ouders van kinderen die thuis sondevoeding 

krijgen.  
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Een suggestie voor verder onderzoek vanuit deze conclusies zou kunnen zijn het nagaan 

van het psychische aspect van sondevoeding thuis. Uit het onderzoek van Bjuresäter 

(2010) bleek dat de gevoelens van de ouders vaak gemengd waren, ondanks het ontslag 

van hun kind uit het ziekenhuis. Blijdschap en vreugde voor de thuiskomst van hun kind 

stond tegenover vele negatieve gevoelens zoals frustratie, het verlies van controle, 

angst, bezorgdheid en emotionele spanning. Daarnaast zou de effectiviteit en impact van 

deze specialisatieproef getest kunnen worden door middel van een experiment zoals 

beschreven werd in 4 Discussie. Als laatste zou de specialisatieproef de basis kunnen 

vormen voor verder onderzoek omtrent de educatie van ouders in gelijkaardige situaties, 

zoals een educatievideo rond eenmalige blaaskatheterisatie of stomazorg.  
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2 Figurenlijst  

Figuur 1:Analytisch model van Mayer en Moreno: het SOI-model  

(Mayer & Moreno, 2008).        26 
Figuur 2: Slokdarmatresie (Slokdarmatresie, 2016)     41 
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3 Bijlagen 

3.1 Bijlage 1: woordenlijst  

Anorexie 

= Geen hongergevoel. 

 

Aspiratie 

= Vloeistof of lucht binnenzuigen naar de longen.  

= Het verwijderen of opvangen van materiaal uit de longen door opzuiging.  

 

Candida 

= Een gist die een infectie kan veroorzaken wanneer de natuurlijke weerstand om de een 

of andere reden verstoord is.   

 

Cerebral palsy 

= Ziekte die ervoor zorgt dat de prikkels die hersenen uitsturen niet goed worden 

ontvangen in de spieren. 

 

Congenitale aandoeningen 

= Aangeboren aandoeningen. 

 

Diabetes mellitus type 1 

= Suikerziekte bij kinderen waarbij ze volledig afhankelijk zijn van insuline. 

 

Dysfunctie 

= Het niet normaal functioneren. 

 

Enterale voeding 

= Voeding opgenomen via de mond. 

 

Fecaal 

= Stoelgang. 

 

 

 



 39 

Fysiologisch 

= Normaal proces van het stelsel. Bijvoorbeeld: fysiologische spijsvertering is de normale 

werking van de spijsvertering.  

  

 Gastro-enteritis 

= Ontsteking in het maag-darm stelsel. 

 

Gastro-intestinaal stelsel 

= Maag-darm stelsel. 

 

Gezonde energiebalans 

= De opname van energie is evenredig aan het verbruik van energie. 

 

Ileus 

= Een plotselinge verstoring in de passage van voedsel door de darm doordat de 

doorgang wordt belemmerd. 

 

Insufficiëntie 

= Niet goed werkend. 

 

Mucoviscidose 

= Een ziekte waarbij er een stoornis is in het transport van zout en water in cellen van 

het lichaam. Hierdoor krijgt men onder andere taaie slijmen die men niet/heel moeilijk 

kan ophoesten. In de volksmond wordt dit ook taaislijmvlies genoemd. 

  

Nausea 

= Misselijkheid. 

 

Neuromusculaire ziekte 

= Ziekte waarbij de zenuwen en de spieren aangetast zijn. 

 

Oncologische aandoening 

= Kanker. 

 

Oraal 

= Via de mond. 
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Parenterale voeding 

= Voeding die onmiddellijk wordt toegediend in de bloedbaan via een infuus. 

 

Prader-Willy syndroom 

= Een genetische aandoening waarbij de patiënt spierslapte ontwikkelt en een heel 

moeilijk bedwingbare ‘honger’ heeft. Daarnaast zijn er ook uiterlijke kenmerken zoals  

een smal voorhoofd, amandelvormige ogen, kleine handen en voeten en een gemiddelde 

lichaamslengte tussen 1,5 en 1,55 m. (Syndroom van Prader Willi, 2016).  

 

Peritoneum 

= Buikvlies. 

 

Peritonitis 

= Buikvliesontsteking. 

 

Primaire zorgverlener 

= De verzorger (iemand die zorgt voor een ander) die in normale omstandigheden (vb. 

thuis) voor de patiënt zorgt. Dit kan bijvoorbeeld een mama of papa zijn, maar ook een 

vrouw die voor haar man zorgt. 

 

Proximaal  

= Dichter naar het lichaam. Bijvoorbeeld de knie ligt dichter (proximaal) bij het lichaam 

dan de voet. 

 

Profylactisch 

= Preventief. 

 

Scoliose-fusie 

= Scoliose is een abnormale kromming van de wervelkolom die via een operatie wordt 

‘verstevigd’ en in een juist positie wordt geplaatst. 

 

Short-bowel syndroom 

= Een stuk van de dunne darm ontbreekt of functioneert niet. Een stuk dunne darm kan 

operatief verwijderd zijn of komt soms voor bij kinderen vanaf de geboorte.  
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Slokdarmatresie 

= Er is een stuk slokdarm dat ‘verdwenen’ is waardoor twee stukken slokdarm (stuk dat 

begint aan de mond en stuk dat eindigt in de maag) niet verbonden zijn met elkaar. 

Hierdoor kan het voedsel dat wordt opgegeten niet naar de maag gaan.  

  
Normaal - atresie van de slokdarm 

Figuur 2: Slokdarmatresie (Slokdarmatresie, 2016) 

 

Stenose 

= Vernauwing. 

 

Terminale aandoening 

= Een aandoening waarbij de patiënt nog maar 6 maanden te leven heeft. 

 

Vasculair stelsel 

= De bloedbaan. 

 

Ziekte van Crohn 

= Is een chronische ontsteking van het maag-darmstelsel. Veel voorkomende 

symptomen zijn diarree, bloedarmoede, stenose van de darm, fistels, gewrichtspijnen, 

oog- en huidaandoeningen.  
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3.2 Bijlage 2: literatuurtabel  

Studie  Steekproef Onderzoeksvraag Design Methodologie Resultaten 

Gottrand X. Y., 

Sullivan Y., 2010 

n = 18 (artikels)  Gastrostomy 

sondevoeding: 

wanneer starten, wat 

toedienen en hoe 

stoppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Review / 

 

De gebruikte artikels 

dateren tussen 1964 

en 2009. De 

volledige artikels 

werden gereviewd. 

Het artikel beschrijft 

de volgende punten: 

de techniek en de 

verzorging van de 

PEG-sonde, 

indicaties, contra-

indicaties, 

verwikkelingen, PEG-

sonde en gastro-

oesofageale reflux, 

de sonde in de 

gastrostoma, 

perspectief van de 

ouders, 

toekomstperspectief 

met een 

gastrostoma.  
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Van Biervliet, Vande 

Velde, De Bruyne, 

Van Winckel, 2011  

 

n = 27 (artikels)  De percutane 

endoscopische 

gastrostomie(PEG)-

sonde bij kinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Review / 

 

De gebruikte artikels 

dateren tussen 1964 

en 2009. De 

volledige artikels 

werden gereviewd. 

Dit artikel beschrijft 

de verschillende 

routes van 

sondevoeding, 

sondevoeding in de 

thuissituatie, aan 

welke nutritionele 

eisen de 

sondevoeding moet 

voldoen, hoe te 

stoppen met het 

geven van 

sondevoeding en hoe 

een kind te weanen 

van sondevoeding.  
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Bjuresäter, 2010 n = 33 

(11 patiënten, 12 

familieleden, 10 

verpleegkundigen) 

Thuis enterale 

voeding: vanuit 

patiënten-, familie- 

en verpleegkundig-

perspectief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie waarin zowel 

kwalitatieve als 

kwantitatieve 

elementen worden 

verwerkt.  

Kwalitatief stuk: alle 

kandidaten werden 

geïnterviewd volgens 

de Grounded Theory 

methodology en 

fenomenografie. De 

patiënten en 

familieleden werden 

tweemaal 

geïnterviewd, de 

verpleegkundigen 

eenmaal.  

 

Kwantitatief stuk: de 

data werd verzameld 

aan de hand van een 

specifieke enquête.  

 

Uit de studie bleek 

dat de behandeling 

van enterale voeding 

in de thuissituatie 

een negatieve 

impact had op het 

dagelijks leven van 

de patiënten en 

familieleden. Er zijn 

verbeteringen nodig 

op de volgende 

punten: 

samenwerking van 

het multidisciplinair 

team,  

ontslagplanning, de 

kennis van de 

verpleegkundigen, 

verdeling van de 

verantwoordelijkheid 

tussen 

verpleegkundigen en 

meer steun aan 

patiënten en familie.  



 45 

Shu-Chen Chang, 

Chin-Yi Huang, 

Ching-Hsiung Lin, 

Shu-Ling Tu, Mei-

Shih Chao, Mei-Hua 

Chen, 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 233 ouders van 

kinderen (127 in de 

controle groep + 

106 in de 

experimentele 

groep) 

De vergelijking 

tussen de kennis en 

vaardigheden van 

primaire 

zorgverleners over 

nasogastrische 

sondevoeding (NS), 

beïnvloed door 

systematisch 

verpleegkundig 

handelen (SVH), en 

het aantal 

complicaties 

gerelateerd aan NS 

door verpleegkundige 

routine handelingen. 

Quasi-experimenteel 

onderzoek met pre-

test en post-test 

evaluatie.  

 

Experimentele 

groep: educatie op 

basis van SVH 

inclusief folders en 

een video rond NS. 

 

Controlegroep: 

routine educatie 

rond NS. 

De controle groep 

kreeg routine 

educatie rond NS. De 

experimentele groep 

kreeg educatie op 

basis van SVH 

inclusief folders en 

een video rond NS. 

De vragenlijst 

bestond uit 

demografische 

vragen, een 

“nasogastric tube 

care knowledge 

scale” en een 

“nasogastric tube 

skill assessment 

scale”. Deze werd 

tweemaal 

afgenomen. 

Complicaties werden 

bevraagd tijdens een 

follow-up binnen drie 

maanden na ontslag.  

De post-test kennis 

en vaardigheden van 

de experimentele 

groep zijn significant 

hoger dan de 

controle groep. 

Ondanks dat er geen 

verschillen waren bij 

de pre-test. 

Daarnaast komt 

constipatie, diarree 

en een opgezette 

buik minder voor bij 

de experimentele 

groep.  
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Jonkers-Schuitema, 

2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 1 artikel  Enterale voeding  Review /  

 

De bron gebruikt 

voor dit artikel 

dateert van 2012.  

Het artikel beschrijft 

de indicaties en 

contra-indicaties van 

sondevoeding, de 

samenstelling van 

sondevoeding, de 

toediening van 

sondevoeding 

(sondes en plaats 

van voeden), de 

toedienings-

methoden van 

sondevoeding, de 

complicaties van 

sondevoeding, 

sondevoeding in de 

thuissituatie en 

aanbevelingen voor 

verpleegkundigen.  
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Cassady, Wysocki, 

Miller, Cancel, 

Izenberg, 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 85 ouders (43 

in de experimentele 

groep + 42 in de 

controle groep) 

Het effect van een 

educatieve video over 

pediatrische 

anesthesie op de 

kennis over 

anesthesie, de nood 

aan informatie rond 

anesthesie en 

preoperatieve angst 

bij ouders van 

kinderen die een 

ambulante operatie 

ondergaan.  

Een kwalitatieve 

studie met een 

controle groep en 

een experimentele 

groep. Het heeft  

een gerandomiseerd, 

controlerend design.  

 

Experimentele 

groep: video over 

prediatrische 

anesthesie. 

 

Controlegroep: een 

video zonder enige 

medische inhoud. 

De experimentele 

groep kreeg een 

video over 

prediatrische 

anesthesie te zien, 

terwijl de controle 

groep een video zag 

zonder enige 

medische inhoud. 

Voor en onmiddellijk 

na het zien van de 

video kregen beide 

groepen een 

vragenlijst over 

situationele angst, 

preoperatieve angst 

en de nood naar 

informatie en naar 

hun kennis van 

anesthesie.   

Bij de experimentele 

groep werd er een 

significante 

verhoging in de 

kennis over 

anesthesie 

vastgesteld en een 

significante 

vermindering in 

angstgevoelens, 

angst gerelateerd 

aan anesthesie en de 

nood aan informatie.   
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Sumritsopak, 

Treepongkaruna, 

Butsriphum, 

Tanpowpong, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 33 kinderen 

(met zorgverlener: 

mama, papa, 

voogd) 

Wat is het perspectief 

van de ouders/voogd 

over de percutane 

endoscopische 

gastrostomie-sonde 

(PEG-sonde)?  

Kwantitatieve studie Het artikel 

interviewde van 33 

kinderen (met een 

PEG-sonde geplaatst 

tussen 01/2010 - 

12/2012) één ouder 

of voogd. Het 

interview gebeurde 

telefonisch of tijdens 

een follow-up 

gesprek. Er werden 

37 vragen 

afgenomen wat 

ongeveer 30minuten 

tijd in beslag nam. 

De data werden 

uitgedrukt a.d.h.v. 

de standdaard-

deviatie, de mediaan 

en verhoudingen. 

Hiernaast werd er 

gebruikt gemaakt 

van de chi-square of 

Fisher exact test.  

(Meer dan) 90% van 

de ouders zijn (zeer) 

tevreden over de 

informatie die ze 

pre- en postoperatief 

kregen en over de 

verbetering in de 

gezondheid en 

nutritie/de voeding 

van hun kind. 24 

ouders gaan (sterk) 

akkoord dat de 

voedingstijd is 

verminderd door de 

PEG-sonde. 

Daarnaast komt 

granulatieweefsel als 

complicatie het 

meest frequent voor 

en roodheid het 

minst.  
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Schlittenhart J.M., 

Smart D., Miller K., 

Severtson B., 

december 2011 – 

januari 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 31 (artikels)  

 

 

 

Wat is het effect van 

een DVD/video op 

het aantal 

voorbereide ouders 

bij ontslag van de 

NICU?  

Review /  

 

De gebruikte artikels 

dateren tussen 1988 

– 2010. De volledige 

artikels werden 

gereviewd. 

Het ontwikkelen van 

een NICU ontslag 

DVD is een 

vernieuwende 

oplossing om de 

ontslagprocedure te 

verbeteren en om 

ouders veilige 

verzorgings-

technieken voor 

thuis aan te leren.  
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Sek Ying Chair, Mei 

Yi Chau, Janet Wing 

Hung Sit, Eliza Mei 

Ling Wong, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 128 patiënten 

(64 in de 

experimentele 

groep, 64 in de 

controle groep). 

Welk effect heeft de 

video-educatie 

interventie op de 

onzekerheid en 

niveau van angst op 

chinese patiënten die 

hartkatheterisatie 

ondergaan? 

Quasi-experimentele 

studie met een 

controle groep en 

een pre-test-post-

test design.  

 

Experimentele 

groep: kreeg de 

gebruikelijke 

preoperatieve 

verzorging (pamflet 

en info over de 

procedure) en een 

video van 12 min 

over de procedure, 

coping strategieën 

en de verwachte 

gewaarwordingen. 

Tijd om vragen te 

stellen. 

Controlegroep: kreeg 

enkel de pamflet en 

de informatie over 

de procedure.  

Alle patiënten kregen 

de gebruikelijke 

preoperatieve 

verzorging: een 

pamflet en 

informatie over de 

procedure (nuchter 

zijn, wondzorg, huid-

preparatie enz.). De 

experimentele groep 

kreeg individueel een 

video van 12 min 

over de procedure, 

coping strategieën 

en de verwachte 

gewaarwordingen te 

zien. Hierna hadden 

ze tijd om extra 

vragen te stellen. De 

validiteit van de 

video was verzekerd 

door 3 cardiologen 

en 5 

verpleegkundigen.  

De studie toont aan 

dat de combinatie 

van pamflet en video 

een effectieve 

manier is om 

patiënten voor 

hartkatheterisatie 

voor te bereiden. De 

video verminderd 

het gevoel van angst 

en onzekerheid bij 

de patiënten en 

verhoogd de 

tevredenheid en 

kennis.   
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Helene J. Krouse, 

2000 

n = 18 artikels Wat is het concept 

video modelling en de 

toepassing hiervan in 

de praktijk? 

Review  Er werd gebruik 

gemaakt van de 

elektronische 

databanken Medline 

en CINHAL. Na het 

instellen van de 

inclussiecriteria 

werden er 18 artikels 

weerhouden.  

De gebruikte artikels 

dateren tussen 1990 

en 1999. De 

volledige artikels 

werden gereviewd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er werden 3 soorten 

toepassingen van 

video modelling 

geïdentificeerd. Elk 

met positieve 

invloeden op de 

patiënt.  
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3.3 Bijlage 3: informed consent 

Beste, 

 

Als onderdeel van onze specialisatieproef wordt er een video gemaakt om sondevoeding 

aan te leren aan ouders. Deze video is enkel bedoeld als educatief materiaal om de 

ouders meer zelfzekerheid te bieden, als ondersteuning, om technische vaardigheden 

nog eens te herhalen, ter verduidelijking, enz. 

 

Om deze video zo objectief en werkelijk mogelijk te maken, willen we deze dan ook 

filmen met echte patiënten die sondevoeding krijgen. Daarom vragen we om uw 

toestemming om uw kind/patiënt te mogen filmen.  

 

De ondertekende is verbaal op de hoogte gebracht van het doel en de inhoud van deze 

video. Heeft de ouder of de dienst nog vragen, dan krijgen zij de kans om hun vragen te 

stellen. Wanneer de ouder/dienst niet wil dat het kind meedoet met deze video-opname 

staat het hen altijd vrij om te weigeren.  

 

Alle gegevens die de auteurs van deze specialisatieproef verkrijgen, zullen vertrouwelijk 

worden behandeld en zullen niet worden gebruikt in de video. 

 

De ondertekende geeft hierbij ook de toestemming dat de video, waarin het kind een 

belangrijke rol heeft, wordt gepubliceerd voor educatieve doeleinden door de afdeling 

E331. 

 

U wordt alvast heel erg bedankt voor uw medewerking. 

Veuskens Sarah 

Gouwy Jessica 

 

 

Hierbij geef ik …………………………………… toestemming dat mijn kind/patiënt mag worden 

gefilmd. 

 

Datum: 

Handtekening: 
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3.4 Bijlage 4: procedure sondevoeding per toegangsweg 

Per toegangsweg worden de benodigdheden en de manier van toediening besproken: 

 

Nasogastrische sonde of nasoduodenale sonde (Leuven, 2012) 

Benodigdheden: 

1. Kant-en-klare sondevoeding of zuigelingenmelk (controle vervaldatum). 

2. Een spuitje. 

3. Niet-bruisend water. 

4. Trousse. 

5. Pomp.  

6. Alles om de handen te wassen. 

7. Stethoscoop.  

8. Infuusstaander.  

 

Methode: 

1. Begin met het wassen van de handen. Zo kan je hygiënisch starten. 

2. Controleer telkens of de sonde nog correct zit. Dit doe je met een spuitje en een 

stethoscoop: via het spuitje blaas je lucht in de sonde en als je met de 

stethoscoop een ‘plof’ hoort, dan zit de maagsonde goed. 

3. Spoel de sonde door met een spuitje gevuld met 2-10ml niet-bruisend water. 

4. Neem de leiding uit de verpakking en doe alle zijklepjes dicht. 

5. Koppel de leiding aan het opvangrecipiënt (fles moedermelk of kant-en-klare 

sondevoeding). 

6. Plaats het kind in een ‘normale positie’ om te eten. M.a.w. het kind niet vlak laten 

liggen in zijn bedje. 

7. Hang de voeding aan het statief zodat de werking van de zwaartekracht in het 

voordeel speelt. Opgelet: de rolklem moet open staan. Tel de druppels die in de 

druppelkamer vallen (deze methode is echter een schatting). Controleer vijf tot 

tien minuten of er geen problemen zijn. Zorg dat de rolklem buiten bereik is van 

het kind. 

OF  

Hang de voeding aan het statief en hang de sonde in de pomp: 

1. Stel in hoeveel ml sondevoeding je geeft. 

2. Stel in hoeveel ml per uur sondevoeding moet worden gegeven.  

3. Purgeer de sonde automatisch.  

4. Het laatste deel van de sonde moet handmatig worden gepurgeerd.  

8. Connecteer de leiding met de nasogastrische of nasoduodenale sonde. 

9. Indien er met een pomp wordt gewerkt: druk op start.  
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Afsluiten: 

1. Begin opnieuw met het wassen van de handen.  

2. Koppel de leiding los van de sondevoeding en hang een nieuw recipiënt aan met 

niet bruisend water om de leiding te spoelen en vocht toe te dienen. Koppel de 

leiding af van de nasogastrische of –duodenale sonde en wikkel ze in een 

handdoekje. Leg dit dan zo in de koelkast. Deze techniek wordt vooral gebruikt 

wanneer er intermittente sondevoeding wordt gegeven bijvoorbeeld driemaal per 

dag.  

OF 

Maak vooraf een spuit met 2-10 ml niet bruisend water klaar. Koppel de leiding af 

van de nasogastrische of -duodenale sonde en spoel de leiding met het 

voorgemaakte spuitje. Deze techniek wordt voornamelijk gebruikt wanneer de 

sondevoeding 24 uur na elkaar loopt.  

 

Opmerkingen: 

1. De sondevoeding en het flessenwater moet op kamertemperatuur worden 

toegediend ter preventie van krampen. 

2. Sondevoeding mag je nooit opwarmen en eens geopend moet het worden 

bewaard in de koelkast.  

 

Opmerking specifiek voor nasogastrische sonde: 

1. Wissel regelmatig van neusgat om druknecrose te vermijden. 
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Gastrostomiesonde of jejunostomie 

(Leuven, 2012) 

Benodigdheden: 

1. Kant-en-klare sondevoeding of zuigelingenmelk in een papfles (controle 

vervaldatum). 

2. Een spuitje. 

3. Niet-bruisend water. 

4. Trousse. 

5. Pomp.  

6. Alles om de handen te wassen. 

7. Infuusstaander.  

 

Methode: 

1. Begin met het wassen van de handen. Zo kan je hygiënisch starten. 

2. Dompel, draai en spoel de sonde door met een spuitje van 2-10ml niet bruisend 

water. Zo controleer je of het maagslijmvlies niet over de sonde gegroeid is. 

Wanneer je vlot kan dompelen en draaien en vlot water kunt inspuiten, kan je 

starten met de sondevoeding.  

3. Neem de leiding uit de verpakking en doe alle zijklepjes dicht. 

4. Koppel de leiding aan het opvangrecipiënt (fles moedermelk of kant-en-klare 

sondevoeding). 

5. Plaats het kind in een ‘normale positie’ om te eten. M.a.w. het kind niet vlak laten 

liggen in zijn bedje. 

6. Hang de voeding aan het statief zodat de werking van de zwaartekracht in het 

voordeel speelt. Opgelet: de rolklem moet open staan. Tel de druppels die in de 

druppelkamer vallen (deze methode is echter een schatting). Controleer vijf tot 

tien minuten of er geen problemen zijn. Zorg dat de rolklem buiten bereik is van 

het kind. 

OF  

Hang de voeding aan het statief en hang de sonde in de pomp: 

1. Stel in hoeveel ml sondevoeding je geeft. 

2. Stel in hoeveel ml per uur sondevoeding moet worden gegeven.  

3. Purgeer de sonde automatisch.  

4. Het laatste deel van de sonde moet handmatig worden gepurgeerd.  

7. Connecteer de leiding met de gastrostomiesonde of jejunostomiesonde. 

8. Indien er met een pomp wordt gewerkt: druk op start. 
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Afsluiten: 

1. Begin opnieuw met het wassen van de handen.  

2. Koppel de leiding los van de sondevoeding en hang een nieuw recipiënt aan met 

niet bruisend water om de leiding te spoelen en vocht toe te dienen. Koppel de 

leiding af van de gastrostomiesonde of jejunostomiesonde en wikkel ze in een 

handdoekje. Leg dit dan zo in de koelkast. Deze techniek wordt vooral gebruikt 

wanneer er intermittente sondevoeding wordt gegeven bijvoorbeeld driemaal per 

dag.  

OF 

Maak vooraf een spuit met 2-10 ml niet bruisend water klaar. Koppel de leiding af 

van de nasogastrische of -duodenale sonde en spoel de leiding met het 

voorgemaakte spuitje. Deze techniek wordt voornamelijk gebruikt wanneer de 

sondevoeding 24 uur na elkaar loopt.  

 

Opmerkingen zijn identiek zoals bij een nasogastrische of nasoduodenale sonde.  
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Button of mick-key: (Leuven, 2012) 

Benodigdheden: 

1. Kant-en-klare sondevoeding of zuigelingenmelk in een papfles (controle 

vervaldatum). 

2. Een spuitje. 

3. Niet-bruisend water. 

4. Trousse. 

5. Verlengleiding. 

6. Pomp.  

7. Alles om de handen te wassen. 

8. Infuusstaander.  

 

Methode: 

1. Begin met het wassen van de handen. Zo kan je hygiënisch starten. 

2. Neem de verlengleiding uit de koelkast of neem een nieuwe (ze mogen 24 uur 

worden gebruikt). 

3. Vul een spuitje met 2-10ml niet bruisend water en plaats dit op de verlengleiding. 

Nu kan je de leiding doorspuiten ter controle of er geen mucosa over de sonde 

heen groeit. Indien dit niet lukt, wordt er nog eens gedompeld en gedraaid met de 

button. 

4. Neem de trousse uit de verpakking en doe alle zijklepjes dicht. 

5. Koppel de trousse aan het opvangrecipiënt (fles moedermelk of kant-en-klare 

sondevoeding). 

6. Plaats het kind in een ‘normale positie’ om te eten. M.a.w. het kind niet vlak laten 

liggen in zijn bedje. 

7. Hang de voeding aan het statief zodat de werking van de zwaartekracht in het 

voordeel speelt. Opgelet: de rolklem moet open staan. Tel de druppels die in de 

druppelkamer vallen (deze methode is echter een schatting). Controleer vijf tot 

tien minuten of er geen problemen zijn. Zorg dat de rolklem buiten bereik is van 

het kind. 

OF  

Hang de voeding aan het statief en hang de sonde in de pomp: 

1. Stel in hoeveel ml sondevoeding je geeft. 

2. Stel in hoeveel ml per uur sondevoeding moet worden gegeven.  

3. Purgeer de sonde automatisch.  

4. Het laatste deel van de sonde moet handmatig worden gepurgeerd.  

8. Connecteer de trousse met de verlengleiding. 

9. Indien er met een pomp wordt gewerkt: druk op start.  
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Afsluiten: 

1. Begin opnieuw met het wassen van de handen.  

2. Koppel de leiding los van de sondevoeding en hang een nieuw recipiënt aan met 

niet bruisend water om de leiding te spoelen en vocht toe te dienen. Koppel de 

leiding af van de button of mick-key en wikkel ze in een handdoekje. Leg dit dan 

zo in de koelkast. Deze techniek wordt vooral gebruikt wanneer er intermittente 

sondevoeding wordt gegeven bijvoorbeeld driemaal per dag.  

OF 

Maak vooraf een spuit met 2-10 ml niet bruisend water klaar. Koppel de trousse 

af van de verlengleiding en spoel door met het voorgemaakte spuitje. Deze 

techniek wordt voornamelijk gebruikt wanneer de sondevoeding 24 uur na elkaar 

loopt.  

 

Opmerkingen zijn identiek zoals bij een nasogastrische of nasoduodenale sonde.  
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Toediening via een spuitje: 

(Leuven, 2012) 

Benodigdheden: 

1. Kant-en-klare sondevoeding of zuigelingenmelk in een papfles (controle 

vervaldatum). 

2. Een spuitje. 

3. Niet-bruisend water. 

4. Alles om de handen te wassen. 

 

Methode: 

1. Plaats het kind in een rechtzittende positie.  

2. Was de handen. Zo kan je hygiënisch starten. 

3. Doe de voorgeschreven hoeveelheid sondevoeding in een bekertje. 

4. Vul een spuitje met 2-10ml niet bruisend water en plaats dit op de verlengleiding 

(bij een button) of op de sonde. Nu kan je de leiding doorspuiten ter controle of er 

geen mucosa over de sonde heen groeit en spoel je de leiding. Indien dit niet lukt, 

wordt er nog eens gedompeld en gedraaid met de button en gastrostomiesonde. 

5. Vul het spuitje opnieuw met sondevoeding en dien dit toe va de sonde of via de 

verlengleiding van de button. Doe dit tot alle sondevoeding toegediend is. 

6. Spoel de sonde of button opnieuw door met een spuitje gevuld met 2-10ml niet-

bruisend water. 

7. Sluit de sonde of button opnieuw af. 

 

 

Opmerkingen zijn identiek zoals bij een nasogastrische of nasoduodenale sonde.  
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Uitvallen van de gastrostomiesonde of de button (Leuven, 2012) 

Benodigdheden: 

1. Vervangsonde. 

2. Afplaktape.  

3. Niet-bruisend water. 

4. Spuitje van 3 ml. 

 

Methode: 

1. Vul het spuitje met niet-bruisend water. 

2. Plaats de vervangsonde 2-3cm in de opening van de gastrostomiesonde of de 

buttonopening. 

3. Blaas het ballonnetje op zodat de schacht niet toe kan groeien. 

4. Plak af met tape.  

5. Bel onmiddellijk de arts.  

 

Alternatieve methode bij een button: 

1. Neem de button en plaats deze opnieuw in de schacht. 

2. Plak af met tape. 

3. Bel onmiddellijk de arts.  
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Bijlage: lijst met benodigdheden voor filmen praktijkdeel 

Te gebruiken van de dienst Studenten brengen mee 

- Flessenwater + bekertjes. 

- Leidingen. 

- Pomp. 

- Verschillende soorten sondevoeding of 

flessen. 

- Spuitjes. 

- Stethoscoop. 

- Materiaal om de handen te wassen. 

- Infuusstaander. 

- Nasogastrische sonde. 

- Vervangingssonde. 

- Button + verlengleiding. 

- Klevers. 

- Kind met nasogastrische sonde. 

- Kind met button. 

- Kind met gastrostomiesonde. 

- Alle materiaal voor ochtendverzorging.  

- Materiaal voor wondzorg:  

o Wondzorgset. 

o Splitcompres. 

o Natriumchloride 0,9%. 

o Ontsmettingsvloeistof. 

o Zilververband. 

o Afdekmateriaal. 

 

- Videocamera + reservecamera. 

- Voorbereidingen om te filmen. 

- (Eventueel schort). 

- Ronde klok met duidelijke uren 

erop. 

- Stethoscoop.  

 

 


