
Doelstellingen: 
• De behoefte aan communicatie met mechanisch 

beademde patiënten op Intensive Care-afdeling (IC-
afdeling) identificeren en begrijpen.

• Overzicht van mogelijkheden voor secretiemanagement 
en vocalisatie met de BLUselect® Suctionaid®-
tracheacanule.

Mechanische beademing (MB) is gebruikelijk bij ernstig 
zieke patiënten op IC-afdeling. Deze patiënten hebben 
vaak een endotracheale canule of tracheacanule nodig 
voor MB, wat hun vermogen om verbaal te communiceren 
ernstig kan beperken1. In een retrospectieve analyse van 
IC-patiënten werd geschat dat de helft van patiënten 
met MB wakker was, bewust was en reageerde op 
verbale communicatie. Deze patiënten konden daarom 
baat hebben bij het gebruik van ondersteunende 
communicatiemiddelen en logopedisch consult2. Het 
onvermogen te communiceren met zorgverleners en 
dierbaren kan angst en leed veroorzaken. Dit leed kan 
verlicht worden met communicatie3. Doeltreffende 
communicatie kan beperkt worden door het gebruikte 
type canule, endotracheale canules kunnen bijvoorbeeld 
het vermogen om woorden te vormen beperken. 

De effectiviteit van deze methoden, zowel verbaal als 
non-verbaal, kunnen alsnog frustratie veroorzaken 
bij de patiënt4. Daarom zijn gepaste en doeltreffende 
communicatiemethoden noodzakelijk. 
Hoewel de tijdsplanning kan variëren, zijn patiënten die 
langetermijn MB hebben goede kandidaten voor het 
plaatsen van een tracheacanule. Patiënten met MB die 
een cuffdeflatie niet verdragen om te communiceren 
kunnen andere soorten spreekcanules nodig hebben. 
Spreektracheacanules geven patiënten die cuffdeflatie 
niet verdragen de mogelijkheid te articuleren. Er zijn 
verschillende tracheacanules ontworpen om specifiek te 
helpen bij articulatie, waaronder gevensterde canules. 
Er zijn echter zorgen met betrekking tot beperking van 
luchtstroom en mogelijkheid tot granulatie met deze 
soorten canules5. De BLUselect® Suctionaid®-canule 
mag beschouwd worden als een alternatief voor deze 
spreekcanules.

Mogelijkheden voor secretiemanagement en vocalisatie met 
de BLUselect® Suctionaid®-tracheacanule
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Gebruik van BLUselect® Suctionaid®-voor 
verwijdering van subglottische secreties1

Gebruik van BLUselect® Suctionaid®-canule voor 
vocalisatie2a

STEM-
BANDEN

SUBGLOTTISCH AFZUIGEN

Gebruik van BLUselect® Suctionaid®-canule voor 
vocalisatie2b

VOCALISATIE BOVEN 
DE CUFF

De BLUselect® Suctionaid®-canule dient gebruikt worden in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing voor 
vocalisatie. Gebaseerd op de voorgestelde literatuur, zijn er een aanzienlijk aantal patiënten met MB die baat zouden 
hebben bij een beter vermogen om te communiceren en hiertoe in staat zouden zijn. Het gebruik van BLUselect® 
Suctionaid®-canule bij deze patiënten met tracheostomie kan hun levenskwaliteit en algemene verzorging verbeteren.
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BLUselect® Suctionaid® is een “eerst geplaatste tube” 
tracheacanule vervaardigd uit temperatuurgevoelige 
polyvinylchloride (PVC) met een doorzichtige, zachte 
halsplaat en SOFT-SEAL®-cuff. Deze canule is voorzien 
van een geïntegreerd afzuiglumen dat helpt met het 
verwijderen van subglottische secreties boven de cuff. Het 
gebruik van het afzuiglumen om secreties te verwijderen 
kan de incidentie van beademing geassocieerde pneumonie 
(BGP) verminderen6. Een alternatief voor het gebruik van 
het afzuiglumen is het inblazen van lucht om vocalisatie 
mogelijk te maken. Husain et al beschrijft een gasstroom 
van 2 tot 5 L/min als voldoende om met een fluisterende 
stem te vocaliseren7. Daarnaast beschreef Pandian vier 
patiënten die konden vocaliseren met gebruik van een Blue 
Line Ultra® Suctionaid®-canule die dezelfde funcionaliteit 
heeft als de BLUselect® Suctionaid®-canule8. Zij vertoonden 
soortgelijke technische vereisten als Husain et al. Deze 
patiënten konden betekenisvol communiceren met 
zowel zorgverleners als dierbaren terwijl ze mechanisch 
beademd bleven.
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