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medische technologie

Door: Medela

Bewegingsvrijheid 
voor kinderen dankzij 
digitale thoraxdrainage

Het SopHia KinderzieKenHuiS in rotterdam 

ging alS eerSte zieKenHuiS in nederland twee 

jaar geleden de digitale  tHoraxdrainage 

van medela bij Kinderen toepaSSen. 

de voordelen zijn evident, legt 

KindercHirurg KeeS van de ven uit. 

“dit SySteem iS eenvoudiger voor de 

verpleegKundigen, veiliger voor de patiënt 

en Het biedt de patiënt veel meer mobiliteit.” 

H
et Sophia Kinderziekenhuis heeft inmiddels acht Thopaz-appara-

ten, zoals het thoraxdrainagesysteem heet, in gebruik. “We gaan 

er nog twee bijbestellen”, zegt Van de Ven. “Gemiddeld leggen we 

twee keer per week een drain bij een patiëntje aan. Dat kan bij kinderen 

van alle leeftijden, van een pasgeborene tot een achttienjarige.” De Thopaz-

drainage wordt onder meer ingezet bij de behandeling van een klaplong, 

een vochtophoping of na chirurgie. Voorheen gebeurde dat met een ana-

loog drainagesysteem, waarbij een vacuümpomp werd aangesloten op een 

disposable thoraxdrainagesysteem naast het bed van de patiënt. Het zoge-

naamde waterslot in dit systeem maakte het veilig en een luchtlek werd afge-

lezen aan belletjes in het waterslot. Van de Ven: “De Thopaz is een compleet 

andere werkwijze. Er is geen waterslot meer, het systeem hoeft niet eerst 

gevuld te worden met water en we hoeven geen belletjes te tellen om een 

luchtlek vast te stellen. We lezen de benodigde informatie op het scherm van 

het apparaat. Dat laat ook een grafiekje zien met de resultaten van de afge-

lopen 24 uur. Zo weten we precies of de lekkage gestopt is en de drain eruit 

gehaald kan worden.”
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Veiligheid & tijdwinst
De zekerheid die de Thopaz over de drainage geeft, betekent in de eerste 

plaats meer veiligheid voor de patiënt. “We zien sneller of er nog een lek is of 

niet”, zegt Van de Ven. “Bovendien hoeven er minder röntgenfoto’s gemaakt 

te worden ter controle na de drainage. En hoe minder röntgenfoto’s, hoe be-

ter dat natuurlijk is voor de patiënt.” De Thopaz levert ook tijdwinst op: “De 

drainduur is korter bij patiënten, omdat we eenvoudiger het moment kun-

nen bepalen om de drainage te stoppen. Dat kan voor sommige patiënten 

een hele dag ziekenhuisopname schelen.”

BewegingsVrijheid
Een ander belangrijk aspect is de verbeterde mobiliteit voor de patiënt. Bij 

het oude, analoge systeem moest de pomp rechtop blijven en de waterbak 

ónder het bed van de patiënt staan. De patiënt was daardoor gebonden aan 

zijn bed. “Als de Thopaz omvalt, is dat geen probleem”, zegt Van de Ven. “En 

dat heb je natuurlijk al gauw bij kinderen, die zijn een stuk beweeglijker 

dan volwassenen. De Thopaz is bovendien een heel handzaam apparaat. Ze 

kunnen hem gewoon meenemen als ze naar de speelkamer willen, of naar 

de ziekenhuisschool gaan. Die bewegingsvrijheid is geweldig voor hen, het 

bevordert ook hun herstelproces.”

geBruiksgemak
Last but not least benadrukt Van de Ven het gebruiksgemak voor de ver-

pleegkundigen. “De bediening is heel simpel, dat vind ik echt een grote plus. 

Het is een ander concept dan het oude systeem, dus veel principes die ver-

pleegkundigen en medici in hun opleiding hebben geleerd, zijn niet meer 

nodig. Gelukkig raken gebruikers snel vertrouwd met het nieuwe systeem. 

Medela heeft bij de introductie van de Thopaz onze verpleegkundigen goed 

geïnstrueerd. Hij is zo eenvoudig in het gebruik, dat ze elkaar nu onder-

ling alles uitleggen. Niet voor niets zijn ook zij razend enthousiast over de 

 Thopaz.”  <

kinderchirurg kees van de Ven werkt sinds 1998 in het 
sophia kinderziekenhuis.

de thopaz is bovendien een heel handzaam 
apparaat. Ze kunnen hem gewoon 
meenemen als ze naar de speelkamer willen, 
of naar de ziekenhuisschool gaan. 
die bewegingsvrijheid is geweldig voor hen, 
het bevordert ook hun herstelproces.”


