
Precious life - Progressive care

Eind vorig jaar namen de afdelingen hartchirurgie en algemene chirurgie van 

het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zes Thopaz-systemen van Medela in 

gebruik. “Onze ervaringen met dit digitale thoraxdrainagesysteem zijn heel 

positief”, vertelt cardiothoracaal chirurg Niels Verberkmoes. “De patiënt is 

na een operatie meteen mobiel, herstelt sneller en kan eerder naar huis.” 

Cardiothoracaal chirurg Niels Verberkmoes

Objectieve digitale informatie en alarmfunctie bij afwijkingen

Doordat Medela Thopaz draagbaar is, is de patiënt mobielCanisters zijn gemakkelijk en snel te wisselen

Medela Thopaz is zeer gebruiksvriendelijk De Quick Card is een handige tool voor 

eenvoudige ingebruikname en bediening

Door gebruik van Medela Thopaz kan de patiënt sneller herstellen

Hoewel de operatietechnieken in de loop van de jaren sterk zijn 

verbeterd, worden eventuele lucht- en vochtlekkages nog altijd 

met analoge thoraxdrainagesystemen gemeten: aan de hand van 

het aantal belletjes die de vrijgekomen lucht vormt in een bak 

water. Deze manier is vertrouwd, maar het is lastig om het juiste 

moment te bepalen waarop een drainage kan stoppen. Thopaz 

maakt het mogelijk het verloop van de behandeling van een 

patiënt voortaan te monitoren via een digitaal (computer)systeem. 

“De gegevens die we met het digitale thorax drainagesysteem 

krijgen over het herstel van een patiënt, zijn zeer nauwkeurig en 

betrouwbaar”, licht Verberkmoes toe. “Dankzij de objectieve data 

kunnen we goede protocollen afspreken en eenvoudiger 

beslissingen nemen over het al dan niet voortzetten van de 

thorax drainage. Dit betekent in de praktijk dat een behandeling 

met Thopaz veelal korter duurt. Meestal scheelt het zo’n anderhalf 

tot twee dagen.” 

Plezierig voor patiënt

Niet alleen de betrouwbaarheid van digitale thoraxdrainage zorgt 

voor een kortere opnametijd. Verberkmoes: “Met Thopaz kan de 

patiënt ook sneller opstaan en rondlopen. Het is een heel hand-

zaam apparaat dat gemakkelijk meegenomen kan worden. 

Zo kan een patiënt zelf naar het toilet, de fysiotherapie of de 

röntgenafdeling. Dat is plezierig voor de patiënt en goed voor 

de revalidatie.” Bij traditionele thoraxdrainage kan dit niet, omdat 

de patiënt vastzit aan het drainagesysteem dat meestal is aange-

sloten op het centrale vacuüm aan de muur van het ziekenhuis. 

Het herstel duurt vaak langer en er kunnen bovendien eerder 

complicaties optreden. 

Eenvoudig en minder tijdrovend

Ook voor het verplegend personeel kent Thopaz voordelen. 

De drains worden op dezelfde manier aangesloten op de patiënt 

als bij traditionele drainage. De gegevens zijn vervolgens af te 

lezen van een scherm en worden real time bijgewerkt. Controles 

kosten minder tijd en instellingen kunnen eenvoudig worden 

aangepast voor een optimale behandeling van de patiënt. 

Verberkmoes stelt zelfs dat het gebruik ervan eenvoudiger is 

dan dat van een koffi emachine als Senseo. 

Kwaliteit in de hele keten

Steeds meer ziekenhuizen en universitair medisch centra (umc) 

kiezen dan ook voor digitale thoraxdrainage. Thopaz wordt in 

Nederland inmiddels door ruim zestig ziekenhuizen en umc’s 

gebruikt. Verberkmoes: “Eigenlijk kunnen we Thopaz na alle 

minimaal-invasieve hart-, long- en slokdarmoperaties inzetten. 

Belangrijk is dat er steeds meer onderzoeksresultaten komen over 

de effecten van digitale systemen. Een ziekenhuis heeft natuurlijk 

oog voor het optimaliseren van de operatietechnieken. Maar met 

digitale thoraxdrainage verbeter je ook de behandeling van een 

patiënt ná de operatie en daarmee de kwaliteit in de hele keten.”

“Het gebruik van Thopaz is 

eenvoudiger dan dat van een Senseo”

Chirurgische afdelingen 

Catharina Ziekenhuis positief 

over digitale thoraxdrainage
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