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M E D E L A
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FotogrAAF: MArtin vAn WELZEn Het is relatief nieuw, de digitale thoraxdrainage apparaten. Nog lang niet 

standaard, maar wel stevig in opkomst. De grotere ziekenhuizen waar 
veel behandelingen tegen longziekten plaatsvinden, lopen voorop. Maar 
juist ook voor kleinere ziekenhuizen zijn de mobiele apparaten haalbaar 
en een grote verbetering in uitvoering van thoraxdrainages. Het UMC St. 
Radboud ging in 2011 over op het digitale, mobiele thoraxdrainagesys-
teem Thopaz van Medela en longarts dr. Erik van der Heijden deelt zijn 
ervaringen met ons.

Digitale thoraxdrainage 
in het UMC St. Radboud

“Wij zijn een van de grootste afdelingen longchirurgie en 

longziekten in Nederland”, begint dr. Van der Heijden. “Dat 

betekent dat zo’n longdrainage hier heel veel gedaan wordt. 

Om lucht en vocht weg te zuigen na een operatie of een 

klaplong. We zijn overgegaan op Thopaz, omdat dit systeem 

digitaal meet. De metingen zijn heel nauwkeurig en helder 

af te lezen uit een grafiek. Die is bovendien uit te lezen op je 

computer en zo op te nemen in het elektronisch patiënten-

dossier. Door die nauwkeurigheid kunnen patiënten na een 

longoperatie vaak een dag eerder naar huis dan voorheen. 

Als we met het traditionele systeem dachten dat de drain er 

eigenlijk wel af kon, namen we nog een tussenstap voor de 

zekerheid. We zetten eerst een klem op de drain, keken het 

nog een halve dag aan, maakten foto’s en bepaalden dan of 

de drain eruit kon.”

Met het traditionele systeem bedoelt dr. Van der Heijden het 

systeem met een vacuümpomp en een ‘waterslot’. Hierbij is 

de vacuümpomp aangesloten op een waterbak die onder 

het bed van de patiënt staat. Je telt de luchtbelletjes in de 

waterbak om te zien hoeveel lucht er afgezogen wordt. Van 

der Heijden: “Die belletjescontrole moest ook ’s nachts. Om 

patiënten niet in hun slaap te storen, lagen verpleegkundi-

gen met een zaklampje onder het bed belletjes te tellen. Dat 

klinkt geestig, maar het is erg behelpen.” 

Snellere revaliDatie, meer comfort

Nu werkt de afdeling Longziekten van het UMC St. Rad-

boud in Nijmegen met acht Thopaz-apparaten. Longarts 

Van der Heijden is enthousiast. En met hem zijn collega-

artsen, verpleegkundigen en de patiënten. 

Het mobiele systeem biedt veel voordelen in comfort en ge-

mak voor zowel de patiënt als het medisch personeel. Tho-

paz is mobiel, zodat patiënten veel sneller hun bed uit kun-

nen. Dat is goed voor de revalidatie. Het scheelt in verpleeg-

kundige zorg als patiënten gewoon zelf naar de wc kunnen 

en ook het doen van de controles gaat sneller. Je leest direct 

af wat de resultaten zijn en het systeem geeft alarm als de 

waarden in de metingen opeens sterk afwijken. Van der He-

ijden: “Je moet natuurlijk wel blijven opletten. Ook bij dit 

apparaat kan de drain verstopt raken. De capaciteit is even 

groot als bij de traditionele drainage apparatuur, maar de 

Thopaz piept als de limiet van de pompcapaciteit is bereikt. 

Dat brengt soms wat lichte paniek teweeg.”

eerSt Drie maanDen teSten

Voordat je overgaat op zo’n nieuw systeem, wil je het na-

tuurlijk testen. Of het wel zo geweldig werkt als door Medela 
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wordt geschetst. Bij het Radboud begon dr. Van der Heijden 

met een kick-off-bijeenkomst gevolgd door een testfase. Dat 

was in februari 2011. “Ik was niet de enige die met de Tho-

paz zou werken. De rest van de afdeling moest omschakelen, 

maar ook de cardio-thoracale chirurgen, de operatiekamer, 

de verkoeverkamer, de IC’s, de revalidatie en de scopie-af-

delingen moesten de voordelen van het digitale apparaat 

inzien en ermee leren werken. En tot slot moesten we ook 

de afdeling inkoop en financiën overtuigen.” Het Radboud 

kreeg vier apparaten op proef voor een periode van drie 

maanden. De evaluatie door patiënten, verpleegkundigen 

en artsen was zo positief dat inkoop en financiën zijn gaan 

rekenen. Ook kostentechnisch bleek er winst te behalen. 

Minder verpleegdruk, minder foto’s om de status te beves-

tigen en minder behandeltijd. Inmiddels werkt de afdeling 

Longziekten en Longchirurgie van het UMC St. Radboud 

al meer dan een jaar met Thopaz, naar volle tevredenheid. 
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