
Interne geneeskunde

Parenterale voeding thuis
Wat is parenterale voeding?
TPV is de afkorting voor Totale Parenterale Voeding. Parenteraal betekent letterlijk 
‘buiten de darm’. De voeding wordt niet via uw darm toegediend maar via een dun 
slangetje (centraal veneuze katheter) direct in de bloedbaan. Op deze manier krijgt 
de darm rust. De arts brengt het slangetje in, in een grote ader.
 
Via een voedingspomp loopt de voeding de bloedbaan in. In de totale parenterale 
voeding zitten alle voedingsstoffen die uw lichaam nodig heeft. Afhankelijk van 
uw lengte, gewicht, leeftijd en activiteiten en uw behoefte aan energie, eiwit, vet, 
vitamines en vocht bepaalt de arts welke voeding u krijgt. Regelmatig controleert 
de voedingsverpleegkundige uw bloed en uw gewicht. Als het nodig is passen we 
de parenterale voeding aan.
 
Waarom krijgt u parenterale voeding?
•	 U krijgt deze voeding als het maag-darmkanaal tijdelijk niet gebruikt kan wor-

den, bijvoorbeeld na een grote maag- en/of darmoperatie.
•	 U mag of kan een langere tijd niet eten, terwijl een goede voeding toestand wel 

nodig is om aan te sterken voor bijvoorbeeld een operatie.
 
hoe wordt parenterale voeding toegediend?
Parenterale voeding wordt direct in de bloedbaan toegediend. Daarom brengt de 
arts eerst een ‘lange lijn’ (centraal veneuze katheter) in. Dit gebeurt via een kleine 
ingreep. Hierbij wordt vlak onder uw sleutelbeen een slangetje in een grote ader 
geschoven die naar uw hart loopt. Op het andere uiteinde van het slangetje buiten 
het lichaam sluiten we de voeding aan.
 
Wat betekent parenterale voeding voor u?
U sluit eind van de middag het infuus aan. De voeding loopt in 24 uur in. U kunt 
de zak met voeding en het pompje in een rugzak opbergen. Daardoor kunt u ook 
overdag de voeding gebruiken zonder dat u hierdoor ernstige beperkt wordt.
 

deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

© Jeroen Bosch Ziekenhuis / www.jeroenboschziekenhuis.nl (Int-175, uitgave mei 2015)



Het verwisselen van de voeding
U mag de voeding niet halverwege afbreken en deze dan later weer opnieuw aanslui-
ten. Als u dit wel zou doen kunnen er bacteriën in uw bloedbaan terecht 
komen. De verpleegkundige van de thuiszorg komt iedere dag bij u om de voeding 
aan- of af te sluiten. De verpleegkundige maakt met u een afspraak over de tijd 
waarop zij komt om de voeding te verwisselen.
 
Psychologisch
Het accepteren dat u parenterale voeding krijgt kan moeilijk zijn, dat is voor iedere 
persoon verschillend. Parenterale voeding zet een behoorlijk stempel op het leven van 
alle dag. Soms kan lotgenotencontact of gesprekken met andere hulpverleners (arts, 
voedingsverpleegkundige, verpleegkundige thuiszorg) u helpen om hier beter mee om 
te gaan. Er is een vereniging voor Patiënten met Parenterale Thuisvoeding, telefoon-
nummer (088) 848 47 87. Website: www.vppt.info.
 
Mag u eten bij parenterale voeding?
Wanneer u parenterale voeding krijgt heeft u meestal geen hongergevoel, ook al heeft 
u een lege maag. Ook tussen de voedingen door heeft u daar meestal geen last van. 
Parenterale voeding en gewone voeding zijn dus geen concurrenten van elkaar, ze 
vullen elkaar aan. Uw arts vertelt u of u naast de parenterale voeding wel of niet mag 
eten.
 
Welke bijwerkingen kunnen voorkomen?
•	 De hoeveelheid ontlasting kan afnemen tot bijna niets. Dit komt omdat er bij toe-

diening van parenterale voeding geen reststoffen in de darm ontstaan.
•	 Er kan een infectie in de bloedbaan ontstaan. Krijgt u een rillerig gevoel en koorts, 

neem dan contact op met de thuiszorg of het ziekenhuis.
 
Parenterale voeding thuis
De verpleegkundige van het gespecialiseerde thuiszorgteam sluit bij u de voeding 
aan- en af. Deze verpleegkundigen zijn 24 uur per dag te bereiken voor eventuele 
problemen met de voeding en of voedingspomp.
 
heeft u nog vragen?
Als u vragen en/of problemen heeft met betrekking tot de parenterale voeding thuis. 
Dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundige van het voedingsteam. Zij zijn te 
bereiken via telefoonnummer (073) 553 28 22 of email: voedingsteam@jbz.nl.
 
Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van het Jeroen Bosch Zieken-
huis, www.jbz.nl/voedingsteam.
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