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Betere hemodynamiek
Bij het indrukken van de thorax verhindert b-card 
dat gassen ontsnappen uit de luchtwegen waardoor  
de transmissie van energie, die vrijkomt tijdens de 
hartmassage, naar de bloedsomloop geoptimaliseerd 
wordt. Deze transmissie van energie creëert een 
grotere intrathoracale druk en verbetert hierdoor 
de hemodynamiek. 
Bij het loslaten van de thorax verhindert b-card de 
toegang van gassen naar de luchtwegen. Hierdoor 
ontstaat een grotere negatieve intrathoracale druk 
waardoor de terugstroom van bloed verbetert.

b-card “Boussignac Cardiac Arrest Resuscitation Device” werd specifi ek ontwikkeld voor de behandeling van 
hartstilstanden. 

b-card laat een optimale alveolaire ventilatie toe via continue hartmassage* (AV-CCC) en verbetert de 
hemodynamiek. 

Wat is AV-CCC**

Bij een gastoevoer (zuurstof) van 15 L/min. wordt er turbulentie gecreëerd in b-card. Daardoor ondervinden 
de in- en uitgangswegen van gassen afkomstig van de luchtwegen en longen impedantie. Deze impedantie, 
gecreëerd door de aanvoer van zuurstof, genereert een statische druk in de longen (6 cm H2O) die vervolgens 
overgedragen wordt naar de luchtwegen en het alveolaire systeem. Bij het toepassen van hartmassage wordt 
deze statische druk dynamisch en vindt er gasuitwisseling plaats in de alveoli. De Functionele Residuale 
Capaciteit (FRC) blijft behouden en ventilatie treedt op (zie fi g. 1).

Fysiologie tijdens CPR:
CPR verbetert de fysiologische toestand van de patiënt in vergelijking met een onbehandelde hartstilstand. 
Maar het is echter veel minder hemodynamisch effectief dan de normale fysiologie. 

Een onderbreking tijdens de hartmassage zorgt ervoor dat de coronaire perfusiedruk sterk zal dalen. 
Wanneer de hartmassage hervat wordt, is er extra kostbare tijd vereist alvorens de originele perfusiedruk 
weer wordt bereikt. Een hartmassage die niet onderbroken wordt om te beademen (of voor een andere 
reden) resulteert dus in een aanzienlijk hogere gemiddelde coronaire perfusiedruk(2).

Deze periodes van ‘no bloodfl ow’ tijdens het beademen, hoewel van voorbijgaande aard, leiden tot een 
gebrek aan essentiële voedingsstoffen en zuurstof in de hersenen (zie fi g. 3). 

Naast de periodes van ‘no bloodfl ow’ die hierboven werden beschreven, zijn er andere ondoelmatigheden 
wat betreft de fysiologische gevolgen van het huidige management van een hartstilstand. 

•  De afwezigheid van negatieve intrathoracale druk tijdens het loslaten van de thorax resulteert in een zeer 
slechte terugstroom van bloed.(3,4)

•  Deze slechte terugstroom van bloed zorgt ervoor dat het hart onvoldoende met bloed geprimed wordt. 
Hierdoor wordt er onvoldoende bloed uitgestoten door de linkerkant van het hart wanneer hartmassage 
wordt uitgevoerd.(5,7)

•  Zelfs wanneer continue hartmassage wordt toegepast, komt er een moment waarop beademing vereist 
is. Er wordt van uitgegaan dat er voldoende systemische zuurstof aanwezig is om 3 tot 5 minuten te 
reanimeren door continue hartmassage uit te voeren (dit geldt niet wanneer de patiënt een zeer lage 
lichaamstemperatuur heeft, bijvoorbeeld bij onderdompeling in koud water/hypothermie). De hartmassage 
op dit punt onderbreken om te beademen, resulteert in een periode van ‘no bloodfl ow’ naar de hersenen.
(6,8)

•  Het indrukken van de thorax bij standaard CPR kan het longparenchym verpletteren en de Functionele 
Residuale Capaciteit (FRC) verminderen. Dit bevordert het collaberen van de alveoli en schaadt aanzienlijk 
de gasuitwisseling.(9)

•  Een zwakke FRC kan ook het risico op letsels aan de ribben en het sternum tijdens het indrukken van de 
thorax verhogen.(9)
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* AV-CCC staat voor Alveoli Ventilation via Continuous Chest Compression.  
** ‘hartmassage’ is de algemeen geaccepteerde term voor zowel de fases van compressie als decompressie bij CPR. 
*** In vergelijking met hartmassage zonder impedantie.

Normale fysiologie:
Bij een gesynchroniseerde hartslag en ademhaling trekken de hartkamers samen om daarna weer te 
ontspannen. Op die manier worden de longen van bloed voorzien zodat gasuitwisseling mogelijk is. Het 
bloed wordt vervolgens weer terug naar het hart getransporteerd en verder doorheen het lichaam. Bij het 
ademhalen kunnen we stellen dat uitademen een passief proces is, terwijl inademen een actief proces is. 
Tijdens het inademen wordt lucht in de longen gezogen en ontstaat een negatieve intrathoracale druk door 
de werking van twee spieren: het middenrif en de intercostale spieren(1). Deze negatieve intrathoracale druk 
bevordert het terugstromen van bloed naar de rechterkant van het hart. Het primen van het hart met bloed 
is belangrijk voor de hoeveelheid bloed die vervolgens wordt uitgestoten door de linkerkant.

Wat is b-card?

Met b-card is het niet nodig om de hartmassage te onderbreken om de patiënt te beademen.

b-card kan zowel bij manuele als bij mechanische hartmassage gebruikt worden. 

b-card kan worden gebruikt door een EHBO-hulpverlener via een gezichtsmasker en Guedel-canule, of door 
een klinisch specialist middels een larynxmasker of een endotracheale tube.

No Pause Should Be Your Cause

Fysiologie tijdens een onbehandeld hartstilstand:
Wanneer een hartstilstand optreedt, is de meest voorkomende hart-
ritmestoornis ventrikel fi brillatie (VF). Bij VF is er geen cardiac output  
en geen hemodynamiek. Het resultaat: de bloeddruk is nul en er vindt 
geen gasuitwisseling meer plaats in de longen. De hersenen en vitale 
organen krijgen geen zuurstof en voedingsstoffen meer. Hersendood 
treedt meestal op na 3 à 5 minuten (zie fi g. 2).

Fig. 2

Fig. 3

% O2

Gasverplaatsing bij het indrukken van de 
thorax
Gasverplaatsing bij het loslaten van de thorax

O2 : 15 L /min
Externe lucht

Turbulentie

Gasverplaatsing bij het indrukken van de 
thorax
Gasverplaatsing bij het loslaten van de thorax

O2 : 15 L /min
Externe lucht

Turbulentie

Patiënt

Fig. 1



b-card

4 5

Wat zijn de voordelen van b-card ?
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• b-card verbetert de 
bloedstroom naar het hart door 
bij het loslaten van de thorax 
een negatieve druk in de thorax 
te creëren.  Dit leidt tot een 
verbeterde output van bloed van 
de linkerkant van het hart bij het 
indrukken van de thorax. 

• b-card behoudt de 
Functionele Residuale 
Capaciteit waardoor het risico 
op pulmonaire parenchymale 
schade en collaberen van de 
alveoli tijdens het indrukken 
van de thorax verminderd 
wordt. Tegelijk verbetert het 
ook de uitwisseling van gassen.

• b-card creëert een ‘pillow effect‘ dat het risico 
op breuken/schade aan de ribben en het sternum 
vermindert tijdens de hartmassage. 

Gasverplaatsing bij het 
indrukken van de thorax

Gasverplaatsing bij het 
loslaten van de thorax

Bloed- 
druk

Bloed- 
druk

Tijd

Tijd

Begin 
hartmassage

Begin 
hartmassage

Hervatting 
hartmassage

Hervatting 
hartmassage

Onderbreking hart-
massage om te 
beademen

Onderbreking hart-
massage om te 
beademen

Continue 
hartmassage

• b-card houdt de bloeddruk stabiel doordat de hartmassage 
niet onderbroken moet worden om te beademen. Tijdens deze 
periode van ‘no bloodfl ow’ blijven de hersenen en vitale organen 
levensonderhoudende zuurstof en voedingstoffen ontvangen.
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Hoe b-card te gebruiken?

Bestelinformatie

Referenties

Oxygen fl ow : Open to 15 L/min 

• Met een gezichtsmasker

1. Begin met hartmassage
2. Breng een Guedel-canule in
3. Sluit b-card aan op het gezichtsmasker
4. Sluit b-card aan op de zuurstoftoevoer
5. Open de zuurstoftoevoer en stel de stroomsnelheid in op 15l/min
6. Plaats het masker op de patiënt zonder hierbij de hartmassage te onderbreken
7. Controleer het gezichtsmasker op mogelijke lekkages
8. Sluit, indien nodig, een capnograaf aan om de EtCO2 te meten, ofwel:
 a. via de hiertoe voorziene extra connectiepoort
 b. via een in-lineverbinding tussen het gebruikte device en b-card 

• Met een larynxmasker

1. Begin met hartmassage
2. Breng het larynxmasker in
3. Sluit b-card aan op het larynxmasker m.b.v. de 15x22 mm connector
4. Sluit b-card aan op de zuurstoftoevoer
5. Open de zuurstoftoevoer en stel de stroomsnelheid in op 15l/min
6. Sluit, indien nodig, een capnograaf aan om de EtCO2 te meten, ofwel:
 a. via de hiertoe voorziene extra connectiepoort
 b. via een in-lineverbinding tussen het gebruikte device en b-card 

• Met een endotracheale tube

1. Sluit b-card aan op de endotracheale tube m.b.v. de 15x22 mm connector
2. Sluit b-card aan op de zuurstoftoevoer
3. Open de zuurstoftoevoer en stel de stroomsnelheid in op 15l/min
4. Begin met hartmassage
5. Sluit, indien nodig, een capnograaf aan om de EtCO2 te meten, ofwel:
 a. via de hiertoe voorziene extra connectiepoort
 b. via een in-lineverbinding tussen het gebruikte device en b-card 
 

• Bij de terugkeer van spontane circulatie (ROSC)

Apneu: 
Koppel het systeem los en pas ofwel manuele ventilatie toe met behulp van een beademingsballon, of sluit bij geïn-
tubeerde patiënten een ventilator aan.
Bij spontane ademhaling: 
Koppel b-card los van het gebruikte hulpmiddel.
Indien opnieuw een hartstilstand optreedt: 
 1. Stop de mechanische of manuele ventilatie (koppel de ventilator los).
 2. Open de zuurstoftoevoer, stel de stroomsnelheid in op 15l/min en sluit b-card opnieuw aan.
 3. Hervat de hartmassage. 

Gebruik het hulpmiddel enkel met een stroomsnelheid van 15l/min. b-card is ontworpen voor het toedienen van een 
hoeveelheid zuurstof met een stroomsnelheid van 15 l/min, ongeacht de omvang van de patiënt en zijn/haar medische 
toestand.
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