Informatiebrochure patiënten

Naar huis met TPN
Totale Parenterale Voeding
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Beste patiënt,
Binnenkort gaat u naar huis met Totale
Parenterale Voeding (afgekort TPN). Het
nutritieteam wil u alvast op pad zetten
met deze brochure.
U vindt een antwoord op vragen als: wat
is TPN? Hoe werkt de thuiszorgﬁrma?
Waarmee moet u thuis rekening houden?
Ook krijgt u informatie over de mogelijke
onkosten en de medewerkers van het
nutritieteam. Achteraan vindt u nuttige
telefoonnummers.
Hebt u na het lezen van de brochure nog
vragen, aarzel dan niet om de nutritieverpleegkundige of -arts aan te spreken.
Zij helpen u graag verder.
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1.

Wat is totale
parenterale
voeding (TPN)?

Patiënten die niet genoeg kunnen worden gevoed via de mond, krijgen kunstmatige
voeding. Vaak via een sonde, maar ook totale parenterale voeding is mogelijk.
Parenteraal betekent letterlijk ‘buiten de darm’. De voeding komt rechtstreeks in de
bloedbaan via een dun slangetje (katheter). Op deze manier wordt de darm ontzien.
In de kunstmatige vloeibare voeding zitten alle voedingsstoﬀen die het lichaam nodig
heeft. De hoeveelheid en het soort voeding hangt af van uw lengte, gewicht, leeftijd,
ziektetoestand en activiteiten. Per persoon verschilt de samenstelling van de voeding,
het aantal voedingen per week en de tijdsduur van toedienen. Al deze elementen
kunnen na verloop van tijd ook nog veranderen.
Omdat het toedienen van de TPN met de nodige zorg moet gebeuren krijgt uw
thuisverpleegkundige een opleiding alvorens u het ziekenhuis verlaat.
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2.

De toegangswegen
De voeding wordt in de bloedbaan gebracht via een centraal veneuze katheter of
een poortkatheter (PAC).
2.1 Centraal veneuze katheter
Een centraal veneuze katheter is een dun
slangetje dat wordt ingebracht in een
bloedvat tussen het sleutelbeen en de
tepellijn, op de borst of ter hoogte van de
hals. De katheter wordt ingebracht in een
grote centrale ader (vene) die rechtstreeks
naar het hart leidt. Het inbrengen van
de katheter gebeurt onder plaatselijke
verdoving in de preoperatieve ruimte van
het ziekenhuis.

2.2 Poortkatheter (PAC)
Een PAC is een klein metalen kastje
(reservoir) onder de huid. Hij is via een
slangetje (katheter) verbonden met
een bloedvat. De PAC wordt aangeprikt
met een naald die is aangesloten op het
infuus met de voeding. Het plaatsen
van een PAC is een kleine ingreep en
gebeurt onder plaatselijke of algemene
verdoving.
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2.3 Wondzorg
>

Bij een centraal veneuze katheter
Op de plaats waar de katheter in de
huid gaat (insteekpunt) wordt een
doorzichtig verband gekleefd. Zo
kan de thuis-verpleegkundige het
insteekpunt dagelijks controleren
zonder het verband te verwijderen.
Als er bloed onder het verband zit of
wanneer het vuil is moet het vlugger
vervangen worden.

>

Bij een PAC
Wekelijks wordt de naald waarmee
de poort is aangeprikt vervangen.
De naald wordt ’s morgens verwijderd en ’s avonds opnieuw geplaatst. Over de
naald wordt een doorzichtig verband gekleefd dat wekelijks vervangen wordt
door de thuisverpleegkundige. De thuisverpleegkundige kan dagelijks het
insteekpunt controleren door het doorzichtige verband. Het verband moet vlugger
vervangen worden wanneer er bloed onder zit of bij bevuiling.
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3.

De thuiszorgﬁrma en
thuisverpleegkundige
U bent vrij om zelf een verpleegkundige aan te spreken voor het voortzetten van de
TPN thuis. Hebt u geen thuisverpleegkundige, dan zoekt de nutritieverpleegkundige
en/of thuiszorgﬁrma een verpleegkundige in uw regio.
De thuiszorgﬁrma geeft de thuisverpleegkundige een opleiding over alle handelingen
rond de katheter en TPN. De ﬁrma geeft ook een werkmap waarin stap voor stap
alle handelingen die de thuisverpleegkundige uitvoert beschreven staan.
Nog voor uw ontslag uit het ziekenhuis levert de ﬁrma bij u thuis een koelbox
(enkel als u zelf uw TPN-zakken wekelijks komt afhalen), een infuuspomp en een
koelkast (tafelmodel) om de TPN-zakken in te bewaren. De thuiszorgﬁrma zal u
contacteren om een dag af te spreken voor de levering. Sommige ﬁrma’s leveren
ook een infuusstaander. Zo niet bezorgt de maatschappelijk werker u er een via de
uitleendienst van uw mutualiteit.
De thuiszorgﬁrma regelt ook het wekelijks transport van de TPN-zakken en het
nodige steriel materiaal bij u thuis als u zelf uw levering niet kunt afhalen aan
de ziekenhuisapotheek. Contacteer hiervoor de nutritieverpleegkundige.
Sommige thuiszorgﬁrma’s vragen hiervoor wel een vergoeding.
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4.

Parenterale
voeding
bewaren

De TPN-zakken die in de ziekenhuisapotheek bereid werden, moet u thuis in de
koelkast van de thuiszorgﬁrma bewaren. Bewaar de TPN-zakken apart en niet in uw
eigen koelkast bij andere etenswaren omwille van de hygiëne. Zorg dat de zakken de
achterwand van de koelkast niet raken zodat ze niet bevriezen. Plaats eventueel een
karton tegen de achterwand. Als een TPN-zak toch geheel of gedeeltelijk bevriest,
mag hij niet meer gebruikt worden! Het transport van de TPN-zakken van het
ziekenhuis naar huis gebeurt in een koelbox.
De TPN-zak moet 1 uur voor gebruik uit de koelkast gehaald worden. Maak daarover
goede afspraken met uw thuisverpleegkundige. Van zodra de TPN-zak op kamertemperatuur is gebracht, mag hij niet meer opnieuw in de koelkast. De zak moet
binnen de 24 uur toegediend zijn. Warm de zak nooit versneld op door hem bijvoorbeeld in de zon te leggen of op de centrale verwarming.
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5.

Parenterale
voeding
toedienen

De parenterale voeding wordt toegediend via een infuuspomp van de thuiszorgﬁrma. De handleiding van de infuuspomp zit in de werkmap. Hierin vindt u ook de
telefoonnummers van de thuiszorgﬁrma (24 uur per dag bereikbaar), die u kunt
bellen als de infuuspomp in alarm gaat.
De parenterale voeding loopt indien mogelijk gedurende 12 à 16 uur tijdens de
nacht om u overdag nog enige vrijheid te geven.
’s Avonds tussen 18 en 21 uur wordt de TPN aangekoppeld en ’s morgens tussen 7 en
9 uur wordt ze afgekoppeld. Uiteraard kunt u met uw thuisverpleegkundige overleggen welke tijdstippen u verkiest.
Vooraleer uw thuisverpleegkundige de voeding aankoppelt, moet de zak grondig
gecontroleerd worden op eventuele lekken. Een beschadigde TPN-zak mag in géén
geval gebruikt worden. U neemt dan best zo snel mogelijk contact op met de
nutritieverpleegkundige of met de ziekenhuisapotheek.
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6.

Aandachtspunten voor controle
Het is heel belangrijk om tijdens het aan- en afkoppelen van de TPN steriel te
werken, dus zonder ziektekiemen. Er is een tafel nodig voor het maken van een
steriel werkveld en een kast voor hulpmaterialen. Om verwikkelingen te voorkomen
en te herkennen moeten volgende zaken gecontroleerd worden:
• Een dagelijkse controle van de insteekplaats op roodheid, zwelling en etter.
Dat kan door middel van het doorzichtig verband. Wanneer de katheter lekt, moet
er een absorberend verband worden aangebracht. Dat verband moet elke dag
vervangen worden. Verwittig uw huisarts bij vermoeden van infectie (roodheid,
pijn, zwelling, etter...)!
• Een dagelijkse controle van de lichaamstemperatuur. Als die meer dan 38°C
bedraagt, verwittig dan uw huisarts en thuisverpleegkundige. Als u tijdens het
toedienen van de TPN rillingen krijgt, verwittig dan ook onmiddellijk uw
thuisverpleegkundige en huisarts.
• Een gewichtscontrole 2 keer per week. Weeg uzelf altijd op hetzelfde tijdstip,
bv. ’s morgens voor het ontbijt. Meld een grote gewichtstoename of -afname aan
uw behandelende arts en aan de nutritieverpleegkundige. Zij kunnen beoordelen
of uw voeding aangepast moet worden.
• Hebt u last van dikke voeten, bent u kort van adem of hebt u abnormaal veel
dorst, verwittig dan uw thuisverpleegkundige en huisarts.
• Uw huisarts of thuisverpleegkundige zal wekelijks een bloedafname verrichten.
Deze resultaten worden dan doorgefaxt aan de nutritieverpleegkundige.
Zij zal met de nutritie-arts overlopen of uw voeding dient aangepast te worden
• Als u regelmatig op raadpleging moet komen, kan u in samenspraak met de
nutritieverpleegkundige op dat moment een bloedafname laten verrichten.
• Een driemaandelijkse controle bij de nutritie-arts is noodzakelijk. Bij uw ontslag
maakt de nutritieverpleegkundige hiervoor de nodige afspraken.
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7.

Kostprijs van het TPN-materiaal
Voor de terugbetaling van alle TPN-kosten moet de nutritieverpleegkundige een
goedkeuring aanvragen bij de medisch adviseur van uw mutualiteit. Deze aanvraag
wordt ingevuld door uw behandelende arts of de nutritie-arts. Bij goedkeuring wordt
maximum 1 zak per dag terugbetaald gedurende de aangevraagde voorziene duurtijd
(max 5 jaar). Wanneer de termijn verstreken is en u langer TPN moet krijgen, vraagt
de nutritieverpleegkundige een verlenging van de goedkeuring aan. U moet zelf
wettelijk 0,62 eurocent per dag bijdragen voor de voeding en de bijhorende materialen.
Voor de pomp, de infuusstaander en de koelkast betaalt u een waarborg aan de thuiszorgﬁrma. Bij het stoppen van de TPN-therapie krijgt u die terugbetaald. Mogelijk
moet u ook de opleiding en opvolging van de thuisverpleegkundige betalen. Dat is
afhankelijk van het terugbetalingssysteem waarin u terechtkomt, bepaald door uw
aandoening en de duur van de behandeling.

8.

Materiaal bijbestellen
U krijgt wekelijks voldoende steriel materiaal voor het aan- en afkoppelen van de
TPN. De thuiszorgﬁrma verpakt het steriel materiaal handig in dag- en weekkits.
Bij uw ontslag uit het ziekenhuis zorgt de nutritieverpleegkundige ervoor dat de
ziekenhuisapotheek uw eerste levering klaarzet.
Uw thuisverpleegkundige kan steeds, in geval van nood, extra materiaal bijbestellen
via de ziekenhuisapotheek of via de nutritieverpleeg-kundige. Dat kan door de
materiaallijst voor bijbestelling (zie werkmap thuiszorgﬁrma) te faxen of te mailen.

9.

De therapie pauzeren of stoppen
Als u moet opgenomen worden in het ziekenhuis terwijl u thuis TPN toegediend
krijgt, moet u zo snel mogelijk de nutritieverpleegkundigen op de hoogte brengen.
Zo hoeft de apotheek geen onnodige zakken aan te maken. Bij uw opname brengt
u best de resterende TPN-zakken mee. Ze kunnen toegediend worden tijdens uw
verblijf in het ziekenhuis.

Nutritie-arts van wacht

03 821 30 00

Nutritieverpleegkundigen
Fax
Conny Wouters
Els Mattheeussen

03 821 40 10
03 821 49 91
nutritionnurse@uza.be

Apotheek
Hilde De Bosscher

03 821 49 06

Steriel labo

03 821 31 68
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