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Steeds meer ziekenhuizen stappen over op digitale thoraxdrainage. Voor verpleegkundigen 

heeft dit nieuwe systeem een aantal voordelen, maar ook voor patiënten. Bijvoorbeeld dat 

ze ermee rond kunnen lopen.

Digitale thoraxdrainage 
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Mobiel met een thoraxdrain

Verpleegkundig specialist longziekten Mirjam Nauta: 
‘Wij geven het systeem soms mee naar huis. 
De verzorging van de insteekopening kan een man-
telzorger doen en het uitlezen van het kastje leren 
we de patiënt zelf.’



Bij digitale thoraxdrainage vervangt een 

klein digitaal kastje het oude thoraxdrai-

nagesysteem. De principes van het nieu-

we systeem zijn hetzelfde als bij de con-

ventionele manier van thoraxdrainage, 

vertelt Liesbeth Metz. Zij is senior ver-

pleegkundige op de longafdeling in het 

Academisch Medisch Centrum (AMC) in 

Amsterdam en werkt sinds een jaar met 

het digitale systeem. ‘Namelijk dat je 

onderdruk in de pleuraholte creëert door 

lucht of vocht af te zuigen, zodat de long 

zich weer kan ontplooien.’

Bij digitale thoraxdrainage sluit je van-

uit een klein kastje, ter grootte van een 

handtas, een slang aan op de thorax-

drain in de pleuraholte. Via het kastje 

stel je de gewenste zuigkracht in, die 

constant blijft. Het systeem geeft een 

alarmsignaal als van bepaalde vooraf 

ingestelde waarden wordt afgeweken, 

bijvoorbeeld omdat er een knik in de 

slang zit of als de flow ineens enorm 

stijgt. Op het kastje zijn de meetgege-

vens van de afgelopen 24 uur terug te 

lezen in een grafiek. Bij het systeem 

hoort een opvangreservoir voor pleu-

ravocht, exsudaat of bloed van 200 of 

800 ml. 

Beter monitoren
Het digitale systeem kan worden ingezet 

bij alle longziekten waarbij drainage 

nodig is, maar wordt vooralsnog vooral 

gebruikt bij pneumothoraxen. Het groot-

ste voordeel van het systeem is volgens 

Liesbeth Metz dat je, vooral bij een pneu-

mothorax, de voortgang van de patiënt 

beter kunt monitoren. Metz: ‘Voorheen 

werkten we met een vacuümpomp of 

een waterslot. De enige manier om te 

controleren of er voldoende lucht werd 

afgezogen was door naar de belletjes in 

het waterslot te kijken. Alleen door 

regelmatig een thoraxfoto te laten 

maken, kon je het verloop goed volgen. 

Nu hebben we objectieve meetgegevens, 

die je terug kunt koppelen naar de arts. 

Daardoor voel je je zekerder als verpleeg-

kundige.’ 

Het systeem is ook geschikt voor gebruik 

bij mensen met zeer stugge longen, 

zoals sommige CF-patiënten, legt de 

senior verpleegkundige uit. ‘Die groep 

heeft een hogere intrapleurale druk in 

de longen dan normaal het geval is. Die 

grote drukverschillen vangt het digitale 

systeem moeiteloos op. Ook kunnen 

patiënten het kastje mobiel bij zich dra-

gen, waardoor ze eerder kunnen mobi-

liseren.’

Mobiliteit
Senior verpleegkundige Annie Wiersma 

van het Medisch Centrum Leeuwarden 

werkt nu ongeveer een half jaar met het 

digitale systeem. Ook zij noemt de toege-

nomen mobiliteit een groot pluspunt. 

‘Je kunt het kastje opladen op een accu 

en er zit een draagband aan, waardoor 

patiënten ermee rond kunnen lopen.’ 

Dat scheelt niet alleen veel verpleegkun-

dige (adl)zorg, volgens de verpleegkun-

dige, maar ook een hoop complicaties 

zoals trombose, longembolie, decubitus. 

‘Daardoor zijn patiënten minder afhan-
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‘Het kastje geeft ons objectieve meetgegevens 
    om terug te koppelen naar de arts’

➔

Ervaringen uit Vlaanderen
In het UZ Gent is zojuist een test afgesloten met digitale thoraxdrainage bij longchirurgie-

patiënten, patiënten met een pneumothorax of pleuravocht, vertelt Veerle Bosschem, 

adjunct-hoofdverpleegkundige Intensieve Zorg Heelkunde. ‘We vergeleken gedurende drie 

maanden de digitale thoraxdrain met een nat thoraxdrainagesysteem en hebben de voor-

delen van beide op een rij gezet.’ 

Voordelen digitale systeem:

- drain kan gemiddeld 1 à 2 dagen eerder verwijderd worden; 

- digitale monitoring van het luchtlek;

- nauwkeurige instelling van de zuigkracht; 

- constante zuigkracht: verminderd aanzuigen (als gevolg van onder andere verdamping 

van water uit de watertrap, onvoldoende vacuüm door een niet correct afgeregelde 

suctieregelklem of door vochtopstapeling - sifons - in de patiëntenafvoerslang) is niet 

meer aan de orde;

- alarm bij verstopping van de leiding, deconnectie of gevuld opvangrecipiënt; 

- opvullen van het waterslot en de watertrap met steriel water bij de opstart en tussentijds 

bijvullen is niet meer nodig. Dus tijdswinst voor de verpleegkundige en minder geopen-

de flessen of flacons steriel water op de afdeling (positief vanuit het standpunt van 

ziekenhuishygiëne).

- veilig transporteren van patiënten met een groot luchtlek, omdat de batterij in het 

toestel een continue zuigkracht tijdens het transport mogelijk maakt;

- overlopen van vocht in het opvangrecipiënt van het ene compartiment naar het ande-

re is niet meer aan de orde, waardoor een correcte opvolging van het gedraineerde vocht 

per tijdseenheid mogelijk is;

- geluidsreductie omdat er geen water meer opborrelt door het waterslot en de 

watertrap;

- geen vacuümslangen meer nodig. 

Voordelen nat systeem:

- de leiding tussen patiënt en opvangrecipiënt is langer, wat het vlot kantelen van de 

patiënten in bed zonder manipulatie van het thoraxdrainagesysteem mogelijk maakt; 

- met de bevestigingslussen is het systeem vlot aan bed op te hangen. Het digitaal tho-

raxdrainagesysteem heeft ook een mogelijkheid voor een ophangsysteem (rail) aan bed, 

maar dit is niet bij alle types bedden even handig. 

- het afnemen van monsters van het vocht is mogelijk via de leiding en via de opvangreci-

piënt. Dit kan voorlopig via de leiding van het digitaal thoraxdrainagesysteem nog niet.

- het opvangrecipiënt is 2000 ml. Bij het digitale systeem is dit momenteel beperkt tot 

300 en 800 ml.1

Met medewerking van prof. dr. Frank Vermassen (diensthoofd thoracovasculaire heelkunde) en prof. dr. Jan De 
Waele (intensivist), UZ Gent.



kelijk van de hulp van verpleegkundigen. 

Dat is ook voor de patiënt veel prettiger.’ 

Naast alle voordelen - gebruiksvriende-

lijkheid, geluidsarm, gemakkelijk uit te 

lezen, opvangreservoir gemakkelijk te 

vervangen - noemt Wiersma ook een 

paar minpuntjes. ‘Je moet de slang die 

van de thoraxdrain naar het kastje loopt, 

precies recht voor de insteekopening 

insteken totdat je een klikje hoort. En 

dat is best een gepriegel. Doe je dat niet 

goed, dan is er geen gesloten verbinding 

en kan lucht lekken, waardoor het kast-

je niet goed werkt. En tijdens transport 

van bed met patiënt moet je oppassen 

dat je niks raakt, want het kastje schiet 

gemakkelijk los uit de oplader en dan 

valt ‘ie op de grond.’

Naar huis
Ziekenhuis De Tjongerschans in het 

Friese Heerenveen werkt alleen nog 

maar met het digitale drainagesysteem, 

zo’n twee jaar alweer. Ook zij zijn 

enthousiast over het kastje en geven 

het wel eens met patiënten mee naar 

huis. ‘Bijvoorbeeld jonge knullen met 

een langdurige pneumothorax,’ vertelt 

verpleegkundig specialist longziekten 

Mirjam Nauta. ‘De verzorging van 

de insteekopening gebeurt dan bijvoor-

beeld door de moeder thuis en het 

uitlezen van het kastje leren we de 

patiënt zelf. Er is dan geen verpleeg-

kundige thuiszorg nodig. De patiënt 

komt eens in de zoveel dagen terug 

voor een thoraxfoto of om het kastje 

af te koppelen, waardoor geen dure 

ziekenhuisopname nodig is. Een jaar 

geleden heeft een jongen met een 

spontane pneumothorax zelfs zijn 

eindexamen kunnen doen dankzij zo’n 

kastje.’ 

In De Tjongerschans wordt het digi-

tale drainagesysteem bij alle longziek-

ten gebruikt, in het AMC voorname-

lijk bij pneumothoraxen. Er wordt ook 

al mee gewerkt op neonatologieafde-

lingen. Maar het systeem is nog niet 

geschikt om grote hoeveelheden 

vocht, exsudaat of bloed op te vangen 

omdat de opvangreservoirs te klein 

zijn. En dat is een nadeel, zegt Lies-

beth Metz. ‘De opvangreservoirs zijn 

disposable, dus dan zou je ze om de 

haverklap moeten vervangen. In het 

geval van grote hoeveelheden vloei-

stof kiezen wij voor het conventio-

nele systeem.’1 ■

Met dank aan de heer P.W.A. Kunst, longarts in het 
Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

Noten
1.  In december komt er een reservoir op de markt dat 

twee liter kan opvangen.
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Lees meer over thoraxdrainage op 
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‘Een jongen met een spontane 
pneumothorax heeft zijn 

eindexamen kunnen doen dankzij 
zo’n kastje’

Het systeem geeft een alarmsignaal als van vooraf ingestelde waarden wordt afgeweken.


