Contactpersonen

•

Indien het water terugloopt, stopt u met de inloop.
U zet het kind dan op het potje en wacht tot de
stoelgang en het water zijn uitgelopen. Daarna kan
u de rest van de spoelvloeistof laten inlopen.

•

Dr. Koen Van Hoeck, via de raadpleging pediatrie
03 821 32 51.

•

Dr. An Bael, via de raadpleging pediatrie 03 821 32 51.

•

De spoelset moet gereinigd worden met warm
water en vloeibare zeep (neutrale pH) of met water
en HAC. Na reiniging steeds goed naspoelen met
water.

•

Sofie Eerens, via de verpleegafdeling pediatrie
03 821 58 99 of rechtstreeks 03 821 58 54 of via e-mail
sofie.eerens@uza.be.

•

De verschillende delen van de spoelset zijn apart
verkrijgbaar.
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Waarom een darmspoeling?

Voorbereiding

Een darmspoeling wordt gedaan bij kinderen die door
een slechte werking van de sluitspier regelmatig last
hebben van stoelgangverlies in pamper of onderbroek.
Deze kinderen hebben onvoldoende baat bij laxativa
en moeten soms manueel faecalomen verwijderen.
Door de darmspoeling hebben de kinderen geen
ongewilde stoelgang meer.

•

U vult de maatbeker met de toe te dienen hoeveelheid lauw water en plaatst de connectiestukken van
de spoelset aan elkaar

•

Vervolgens zet u de rolklem dicht en giet u water in
de darmspoelset

•

Hierna hangt u de zak omhoog, bijvoorbeeld aan een
kapstok of een spijker in de muur. Als de zak omhoog
hangt, mag u de leidingset met water vullen.

Materiaal
•
•
•

Maatbeker
Set darmspoeling Biotrol Iryflex
Potje of toilet

Uitvoering
•

U legt uw kind plat op de rug
en brengt het aanzetstuk via
het rectum in. Om het rectaal
inbrengen te vergemakkelijken kan u eventueel vaseline
gebruiken.

•

Daarna zet u de rolklem open.
Afhankelijk van de pijngewaarwording bij het kind kan
u de waterinloop door middel van de rolklem vlugger
of trager laten verlopen.

•

Als de zak leeg is, verwijdert u
het aanzetstuk.

Let op: de hoeveelheid spoelvloeistof moet opgebouwd
worden. Het is meestal comfortabeler om eerst de eerste helft
van de zak in te laten lopen,
het kind daarna op het potje te
laten gaan en pas dan de tweede helft van de zak in te laten
lopen.
•

De vloeistof moet niet opgehouden worden. Het kind
mag direct op het potje gaan
zitten.

