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gebruik 
spuitaandrijver

handleiding



Wat is een spuitaandrijver ? 

Een spuitaandrijver is een klein, draagbaar toestel werkend op een 9V batterij 
of een oplaadbare batterij.  Op dit toestel wordt een spuit geplaatst, gevuld 
met medicatie die continu wordt toegediend door middel van een dunne 
naald of katheter onder de huid.

hoe een spuitaan-
drijver gebruiken?



Wanneer wordt de spuitaandrijver gebruikt ? 

• Bij pijnbestrijding wanneer medicatie via de mond niet mogelijk is 
• Bij blijvende misselijkheid en braken  
• Bij onrust en andere symptomen die moeilijk onder controle te krijgen zijn
• Wanneer er meerdere onderhuidse toedieningen per dag nodig zijn 
• Bij inotropica toediening bij patiënten met hartfalen (intraveneuze 

toediening) 
• Vaak in een palliatieve situatie, tijdens de stervensfase

Voordelen van het gebruik van een spuitaandrijver

• De pijnstilling kan sneller en beter geregeld worden omdat de verpleeg-
kundige de pijnmedicatie op vraag en voorschrift van de arts snel kan 
bijstellen naargelang de noden

• De patiënt kan thuis blijven en hoeft niet onnodig naar het ziekenhuis
• De verpleegkundige start de pomp op en programmeert deze zodat er een 

continue toediening gebeurt over 12 of 24 uur 

Waar wordt de spuitaandrijver geplaatst?  

• in de bovenarm 
• in het dijbeen 
• in de buik 
• intraveneuze toediening is mogelijk

Kan ik rondwandelen met een pijnpomp?

Je kan de pomp met je meedragen in een bijbehorend heuptasje.  Het is van 
belang dat je niet aan de leiding trekt en dat je rustig en voorzichtig beweegt.  
‘s Nachts kan je de pomp naast je in bed of naast je hoofdkussen leggen.  
De pomp niet op de grond leggen: het is belangrijk dat de pomp op gelijke 
hoogte van je lichaam ligt. 



Occlusion/In line

Opstopping

Ga na of de combinatie van vloeistoffen helder is 
Ga na of er geen knik in de leiding is of de leiding niet 
afgekneld zit
Duw daarna op YES/start
Indien het probleem niet opgelost raakt, neem contact 
op met je verpleegkundige 

Syringe displaced/
disenaged

Spuit is verplaatst

Waarschijnlijk zit de spuit niet correct in de gleuven,  
neem contact op met de verpleegkundige 

Near end/empty

Bijna ten einde

Toediening is bijna ten einde
Pomp loopt verder, neem contact op met je 
verpleegkundige

End programme

Einde toediening

Toediening is ten einde
De spuit moet vervangen worden, neem contact op 
met je verpleegkundige

Syringe empty/near 
empty

Spuit leeg

Toediening stopt
De spuit moet vervangen worden, neem contact op 
met je verpleegkundige

Low battery

Lage batterij

De toediening zal niet stoppen maar het is tijd om 
de batterij te vervangen (1 min voor einde batterij) of 
sluit aan op het elektriciteitsnet bij een spuitaandrij-
ver met een oplaadbare batterij

System error

Systeem fout

Als op het scherm verschijnt ‘Switching pump off and 
on may resolve the problem’ betekent dit: zet de pomp 
uit en aan met de ON/OFF knop, het probleem zal 
mogelijk opgelost zijn. 
Indien dit niet het geval is, neem contact op met je 
verpleegkundige

Wat kan je doen bij een alarm? 



Pijnevaluatie

De wijkverpleegkundige komt na de opstart dagelijks (en vaak 2 maal 
per dag) langs om de pijnbehandeling te evalueren en eventueel aan 
te passen. Dat gebeurt aan de hand van een cijfer van nul tot tien. Nul 
betekent geen pijn, tien is onhoudbare pijn. We vragen om een beoor-
deling van de pijn bij rust en bij beweging/verzorging.

Alarmsignalen? 

Alle spuitaandrijvers zijn uitgerust met een alarm dat waarschuwt als 
er iets fout loopt.



Veelgestelde vragen:

• Het naaldje of kathetertje lekt onder de pleister, wat moet ik doen? 

 Neem contact op met je verpleegkundige om het naaldje of de katheter 
opnieuw te plaatsen, een nieuw verband aan te leggen en de pomp terug 
op te starten

• De pomp is leeg, wat nu? 

 Neem onmiddellijk contact op met je verpleegkundige om de pomp 
opnieuw te vullen, aan te sluiten en op te starten

• De batterij is leeg, wat nu? 

 Neem onmiddellijk contact op met je verpleegkundige voor de vervanging 
van de batterij. De medicatietoediening is dan wel gestopt maar de 
medicatie die je al kreeg, werkt nog een tijdje door waardoor de pijn nog 
even onder controle blijft. Zorg altijd voor een reservebatterij bij de spuit-
aandrijver die werkt op een externe batterij. 

• De naald of katheter werd per ongeluk verwijderd, wat nu?  

 Neem contact op  met je verpleegkundige om een nieuwe naald of kathe-
ter te plaatsen en de pomp terug op te starten. Let op met huisdieren in de 
buurt, ze kunnen soms onverwacht reageren en de leiding losrukken. 

• De spuitaandrijver is gevallen, wat nu?

 Een gevallen spuitaandrijver moet onmiddellijk vervangen worden, neem 
contact op met je verpleegkundige

• Ik heb nog steeds pijn, wat nu?  

 Bespreek dit zo vlug mogelijk met je arts.  Probeer de pijn aan te duiden 
met een cijfer van nul tot tien.  Nul betekent geen pijn, tien is onhoudbare 
pijn. Geef ook aan wanneer (tijdens bewegen, ‘s nachts, altijd, ...) en welke 
pijn je ervaart: kloppend, stekend, bonzend, brandend, zeurend, ....



Wat kost een spuitaandrijver ?

Als patiënt van het Wit-Gele Kruis Limburg kan een spuitaandrijver gratis 
ontleend worden, inclusief het nodige verbruiksmateriaal.  Bij opstart met 
een spuitaandrijver met een externe batterij wordt er ook gratis één 9V 
batterij meegeleverd.  De volgende batterijen moet je zelf aankopen. 
 
Niet patiënten betalen:

 - Waarborg € 50
 - Huur per maand € 31,25  

Afspraken bij inleveren van de pomp

• Na gebruik lever je de spuitaandrijver zo vlug mogelijk terug in: je kan 
hiervoor terecht in iedere plaatselijke Wit Gele Kruis afdeling

• Zorg er voor dat alle gebruikte leidingen, naalden verwijderd zijn
• Breng resten van medicatie terug naar de apotheek
• Zorg dat alle toebehoren (handleiding, bedklem, batterijoplader, pad-

deslotje, ...) meegegeven worden in de transportbox

Jouw ervaringen met de pomp ?

Wij willen graag jouw ervaringen kennen omdat die informatie ons kan 
helpen in onze zorgverlening/dienstverlening.  Meld dus altijd je bemerkin-
gen en problemen aan de verpleegkundige die bij je langskomt.
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Wit-Gele Kruis Limburg behaalde in 2018 het internationale NIAZ-kwaliteitslabel. Dit 
betekent dat je als Wit-Gele Kruispatiënt kan rekenen op een deskundige, kwalitatieve 
en veilige zorg én dat onze organisatiecultuur gericht is op continue verbetering.

.

INFO & VRAGEN?

Contacteer je afdeling of onze  
provinciale hoofdzetel:

089-30 08 80 (24u/24u, 7 dagen op 7) 
 

Wit-Gele Kruis Limburg vzw
Welzijnscampus 25
3600 Genk 
089-30 08 80 
info@limburg.wgk.be

www.witgelekruis.be

Volg ons op:      


