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Voorwoord
Voor u ligt onze specialisatieproef. Deze specialisatieproef is geschreven in het kader van
ons afstuderen aan de hogeschool UCLL Leuven voor de opleiding bachelor-na-bachelor
in de spoedgevallen en intensieve zorgen. Met deze literatuurstudie zijn we gestart in
november 2018 en geëindigd in mei 2019.
Het onderwerp van deze proef sprak ons enorm aan, omdat we tijdens onze stages
konden afleiden dat hierover nog veel onduidelijkheden waren. Na uitvoerig kwantitatief
onderzoek hebben we de onderzoeksvraag kunnen beantwoorden. Tijdens dit onderzoek
stond onze promotor, Engels Griet, altijd voor ons klaar. Ook onze inhoudsdeskundigen,
De Ceunynck Lyne en Pollaris Gwen, stonden steeds voor ons klaar en hielpen ons graag
verder met al onze vragen waardoor wij deze specialisatieproef konden afwerken.
Wij willen graag onze begeleidster en onze inhoudsdeskundigen bedanken voor de fijne
begeleiding en de ondersteuning tijdens dit traject. Ook willen we alle vrijwilligers
bedanken die meegewerkt hebben aan deze specialisatieproef. Zonder hun medewerking
hadden wij deze proef nooit kunnen voltooien.
Ook van onze vrienden en familie hebben we wijze raad mogen ontvangen. Bovendien
hebben zij ons moreel ondersteund tijdens het schrijfproces. Tot slot willen we onze
ouders in het bijzonder bedanken. Hun wijsheid en motiverende woorden hebben ons
geholpen deze specialisatieproef tot een goed einde te brengen.

Wij wensen u veel leesplezier toe.
Dessers Iris
Nijst Louise
Leuven, 15 mei 2019

Abstract
Probleemstelling: Omtrent het uitvoeren van reanimaties is er een grote
onduidelijkheid met betrekking tot het al dan niet gebruiken van een harde
reanimatieplank in een reanimatiesetting wanneer de patiënt zich op een zachte
ondergrond bevindt. Deze onduidelijkheid is zowel onderling tussen verpleegkundigen als
in de literatuur zichtbaar en kan soms tot verwarring leiden binnen een verpleegkundig
team, zeker wanneer men zich in een stresssituatie bevindt. De meeste verpleegkundigen
die reanimaties uitvoeren, zijn de verpleegkundigen van de afdelingen spoedgevallen en
intensieve zorgen. Men heeft zich hier toegespitst op de verpleegkundigen van intensieve
zorgen omdat zij vaak in een reanimatiesetting terecht komen waarin de patiënt voor
bijna 100% op een zachte ondergrond ligt. Het is voor deze verpleegkundigen (maar ook
voor alle andere verpleegkundigen) dus zeker van groot belang om te weten of men wel
of niet de reanimatieplank moeten plaatsen.
Doelstelling: Het doel van deze literatuurstudie is nagaan of het gebruik van een
reanimatieplank in een reanimatiesetting bij een patiënt op de intensieve zorgen die zich
in een bed bevindt tot een betere outcome kan leiden ten opzichte van wanneer men in
dezelfde situatie de reanimatieplank niet zou gebruiken.
Methode: Om een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag werd er een
literatuurstudie uitgevoerd. De zoekopdrachten werden uitgevoerd in volgende
databanken: MEDLINE, LIMO, SCIENCE DIRECT en PUBMED. Men is aanvullend op de
literatuurstudie ook zelf de praktijk ingetrokken door middel van een kleine studie.
Conclusie: Men kan concluderen dat het gebruik van een reanimatieplank bij het
merendeel van de ondergronden aanbevolen is indien men een voldoende diepte van de
borstcompressies wil bereiken. Men is ervan overtuigd dat aanvullend en grootschalig
onderzoek nodig is om dit wetenschappelijke aantoonbaar te maken.
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Inleiding
Elk jaar overlijden wereldwijd meer dan 135.000.000 mensen ten gevolge van
cardiovasculaire aandoeningen en dit getal neemt elk jaar toe (Meaney, et al., 2013).
Volgens de Europese en Belgische Reanimatieraad (2016) is een cardiaal arrest een veel
voorkomende doodsoorzaak in Europa. Daarom is het belangrijk dat de cardiopulmonale
reanimatie van zeer goede kwaliteit is. Dit probleem is te verduidelijken met enkele
cijfers. In België worden ongeveer 10.000 tot 15.000 cardiale arresten per jaar buiten
het ziekenhuis geregistreerd. Dit duidt op ongeveer 30 personen per dag. Hiervan
overleeft slechts 5-10 % (Belgian Resuscitation Council, 2015; Overlevingskans bij
hartaanval het grootst in Kinrooi, 2017).
Een cardiaal arrest heeft tot gevolg dat er geen zuurstoftoevoer meer voorzien wordt
voor het lichaam. Dit betekent dus dat ook de vitale organen niet meer voorzien worden
van zuurstof. Wanneer dit zuurstoftekort drie minuten duurt, treedt er onherstelbare
hersenschade op wat zich dan ook vertaalt naar de overlevingskansen. Indien men start
met reanimeren binnen twee minuten na het optreden van een cardiaal arrest zal de
overlevingskans stijgen tot meer dan 60% (Belgian Resuscitation Council, 2015;
Overlevingskans bij hartaanval het grootst in Kinrooi, 2017).
Ruiz de Gauna, González-Otero, Ruiz, Gutiérrez, & Russel (2016) stellen dat een goede
kwaliteit van de cardiopulmonale reanimatie essentieel is om de overlevingskansen na
een cardiaal arrest te vergroten. Ook de Europese en Belgische Reanimatieraad (2016)
beaamt dit. Een goede ventilatie en adequate borstcompressies zijn van cruciaal belang
voor een succesvolle reanimatie (Europese en Belgische Reanimatieraad, 2016).
Desalniettemin blijkt uit onderzoek van Ruiz de Gauna et al. (2016) dat zelfs goed
opgeleide hulpverleners het moeilijk hebben met het uitvoeren van borstcompressies met
voldoende snelheid en diepte.
De reanimatierichtlijnen adviseren om, indien mogelijk, de reanimatie uit te voeren op
een stevige ondergrond (Ruiz de Gauna et al., 2016; American Heart Asociation, 2018;
Europese en Belgische Reanimatieraad, 2016).
Wanneer een cardiaal arrest optreedt in het ziekenhuis, ligt de patiënt meestal in bed.
Wanneer dit het geval is, kan door het plaatsen van een reanimatieplank onder de patiënt
de kwaliteit van de borstcompressie verbeterd worden. Het gebied waarover de
compressiekracht uitspreidt, vergroot en de mate van matrascompressie vermindert
(Ruiz de Gauna et al., 2016).
Uit de studie van Meaney et al. (2013) blijkt dat de overlevingskansen in het ziekenhuis
meer dan 20% zijn wanneer het cardiaal arrest tussen 7 uur en 23 uur plaatsvindt, maar
slechts 15% wanneer het arrest plaatsvindt tussen 23 uur en 7 uur. De
overlevingskansen zijn ook afhankelijk van de locatie. Zo is er 9% overlevingskans ’s
nachts in ongecontroleerde settingen in vergelijking met 37% in het operatiekwartier of
op postanesthesie zorgunits gedurende de dag. Ook ziet men dat wanneer de
borstcompressies onvoldoende diep zijn, de overlevings- en ontslagcijfers na een
ziekenhuisopname met 30 % verminderen. Wanneer de hulpverleners de
borstcompressies te langzaam uitvoeren, ziet men een daling van 72% naar 42% in een
return of spontaneous circulation (ROSC).
Uit de literatuurstudie blijkt dat er nog heel wat onduidelijkheid heerst over het al dan
niet gebruiken van de reanimatieplank. Volgens Perkins et al. (2015) zou een reanimatie
moeten plaatsvinden op een harde ondergrond wanneer dit mogelijk is. Een alternerende
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matras moet men laten leeglopen tijdens de reanimatie. De evidentie over het gebruik
van een reanimatieplank is onzeker. Wanneer men een reanimatieplank gebruikt, dient
men erop bedacht te zijn het onderbreken van de reanimatie te voorkomen. Ook moet
men voorkomen dat men de intraveneuze lijnen en andere tubes verwijdert tijdens het
plaatsen van de reanimatieplank onder de patiënt.
Ook Fisher, Mayrand, & Ten Eyck (2016) halen aan dat enkele studies concluderen dat
een reanimatieplank de borstcompressies verbetert. Andere studies suggereren dat een
reanimatieplank de kwaliteit van de borstcompressies niet verbetert en dat deze een
nadelige outcome kan veroorzaken door de reanimatie onnodig uit te stellen.
In deze specialisatieproef zal er verder worden ingegaan op de onduidelijkheid met
betrekking tot het al dan niet gebruiken van een reanimatieplank wanneer men
reanimeert in bed. Er zullen verschillende soorten matrassen en bedden besproken
worden met hun effect op de borstcompressies en ook wordt het effect van de
reanimatieplank op borstcompressies onderzocht. Verder worden nog andere planken
besproken om een vergelijking te maken met de reanimatieplank.
Het doel van deze specialisatieproef is om een antwoord te bieden op de tegenstrijdigheid
die er heerst binnen de praktijk. Door middel van een literatuurstudie en een kleine,
praktijkgerichte test aan de hand van reanimatiepoppen met feedbacksystemen,
verscheidene ondergronden (bedden, matrassen) en het al dan niet gebruiken van een
reanimatieplank, hopen wij een antwoord te vinden op volgende onderzoeksvraag: “Leidt
het gebruik van een plank in een reanimatiesetting tot een betere outcome ten opzichte
van het niet gebruiken van een plank in een reanimatiesetting bij een volwassen patiënt
op de intensieve zorgen?”
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Methodologie
PICO
P: een volwassen patiënt op de intensieve zorgen
I: gebruik van de reanimatieplank
C: geen gebruik van de reanimatieplank
O: een betere outcome
Om een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag: “Leidt het gebruik van een plank
in een reanimatiesetting tot een betere outcome ten opzichte van het niet gebruiken van
een plank in een reanimatiesetting bij een volwassen patiënt op de intensieve zorgen?”
werd een literatuurstudie uitgevoerd. De zoekopdrachten werden uitgevoerd in de
volgende databanken waarin de literatuur doorzocht werd met volgende zoektermen:
In de databank MEDLINE werd initieel naar literatuur gezocht met de volgende limieten
of criteria: publicatiejaar 2013-2018 en full text. Volgende trefwoorden werden gebruikt:
backboard AND chest compressions (1). Vervolgens werden de volgende limieten of
criteria gebruikt: publicatiejaar 2012-2017. Hierbij werden de volgende trefwoorden
gebruikt: cpr OR cardiopulmonary resuscitation AND backboard (19).
In de databank LIMO werd initieel naar literatuur gezocht met volgende limieten of
criteria: publicatiejaar 2015-2018 en full text. Volgende trefwoorden werden gebruikt:
backboard AND cpr (63). Vervolgens werden volgende limieten of criteria gebruikt:
publicatiejaar 2014-2019. Hierbij werden de volgende trefwoorden gebruikt: cpr AND
hospital stretcher (103).
In de databank SCIENCE DIRECT werd naar literatuur gezocht initieel met de volgende
limieten of criteria: publicatiejaar 2012-2019. De volgende trefwoorden werden gebruikt:
backboard AND cpr (118). vervolgens werden de volgende limieten of criteria gebruikt:
publicatiejaar 2012-2019. Hierbij werden de volgende trefwoorden gebruikt: backboard
AND chest compression (172).
In de databank PUBMED werd naar literatuur gezocht initieel met de volgende limieten
of criteria: sinds 5 jaar en free full text. De volgende trefwoorden werden gebruikt:
backboard AND cpr (5). Vervolgens werden de volgende limieten of criteria gebruikt: free
full text. Hierbij werden de volgende trefwoorden gebruikt: backboard AND bed (5). Tot
slot werden de volgende limieten of criteria gebruikt: 10 jaar oud. Hierbij werden de
volgende trefwoorden gebruikt: CPR quality AND American Heart Asociation (88).
Uit dit aanbod van publicaties zijn op basis van de titel en beoordeling van het abstract
elf Engelstalige publicaties geselecteerd om een antwoord te bieden op de
onderzoeksvraag.
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Figuur 1: een schematische weergave van de zoekstrategie.

Databank: MEDLINE

Backboard AND chest
compression
Publicatiejaar: 2013-2018
Full text
Publicatiejaar: 2012-2017
Crp OR cardiopulmonary
resucitation AND backboard

Databank: LIMO

1 artikel

19 artikels

Backboard AND cpr
Publicatiejaar: 2015-2018
Full text

63 artikels

cpr AND hospital stretcher
Publicatiejaar: 2014-2019

103 artikels

Backboard AND cpr
Publicatiejaar: 2012-2019

118 artikels

Databank: SCIENCE DIRECT
Backboard AND chest
compression
Publicatiejaar: 2012-2019
Full text

Backboard AND cpr
Sinds 5 jaar
Free full text

Databank: PUBMED

172 artikels

5 artikels

Backboard AND bed
Free full text

5 artikels

CPR quality AND AHA
10 jaar oud

88 artikels

(Dessers & Nijst, 2019).
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De onderzoeksvraag
Met de onderzoeksvraag: “Leidt het gebruik van een plank in een reanimatiesetting tot
een betere outcome ten opzichte van het niet gebruik bij een volwassen patiënt op de
intensieve zorgen?” willen we graag bestuderen wat nu juist het beste is wanneer we
patiënten in bed reanimeren. Op een afdeling intensieve zorgen liggen de meeste
patiënten in bed en zal dus ook een mogelijke reanimatie vaak in bed plaatsvinden.
Hieromtrent bestaan nog steeds zeer veel tegenstrijdige meningen tussen de artsen en
verpleegkundigen over het al dan niet gebruiken van een reanimatieplank. Nochtans is
het van cruciaal belang voor de prognose van de patiënt om de reanimatie kwaliteitsvol
uit te voeren. Daarom willen wij hierover duidelijkheid scheppen: wat is nu de beste
manier om te reanimeren wanneer de patiënt in een bed ligt? De patiënt heeft al het
voordeel in het ziekenhuis te liggen bij de best opgeleide hulpverleners.
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Corpus / resultaten
Het belang van een goede reanimatie
Om een beter inzicht te krijgen in de onderzoeksvraag “Leidt het gebruik van een plank
in een reanimatiesetting tot een betere outcome ten opzichte van het niet gebruiken bij
een volwassen patiënt op de intensieve zorgen?” is het belangrijk om eerst een beter
inzicht te krijgen over het belang van een goede reanimatie.
Volgens het American Heart Association (2018) zijn er enkele belangrijke
aandachtspunten die de kwaliteit van een reanimatie vergroten, namelijk:
● Beperk de onderbrekingen tussen de borstcompressies.
● Voer de borstcompressies uit aan een voldoende diepte en frequentie.
● Vermijd het steunen op de thorax van het patiënt tussen de borstcompressies.
● Zorg voor een goede plaatsing van de handen.
● Vermijd overmatige ventilatie.

Plaatsen van de handen
Volgens de Europese en Belgische Reanimatieraad (2016) blijkt er uit experimentele
studies dat wanneer de borstcompressies op de onderste helft van het borstbeen worden
toegediend, er een betere hemodynamische respons is.

De compressiediepte
De ERC (European Resuscitation Council) en BRC (Belgian Resuscitation Council) geven
aan dat een compressiediepte van 4,5 cm - 5,5 cm bij volwassenen een betere outcome
geeft bij een manuele reanimatie. Uit een van de studies die men heeft uitgevoerd, blijkt
dat een compressiediepte van 4,6 cm samengaat met de hoogste overlevingskans. De
ERC beaamt dan ook de ILCOR-aanbevelingen om bij volwassenen van gemiddelde
grootte te streven naar een compressiediepte van ongeveer 5 cm tot maximum 6 cm
(Europese en Belgische Reanimatieraad, 2016).
Ook het American Heart Association (2018) spreekt van 5 cm en niet meer dan 6 cm
compressiediepte bij een gemiddeld gebouwde volwassene.

De compressiefrequentie
Een frequentie van 100-120 borstcompressies per minuut heeft hogere
overlevingskansen aangetoond (AHA, 2018; Europese reanimatieraad, 2016). Zeer hoge
compressiesnelheden gingen gepaard met verminderde compressiediepte. Echter heeft
de literatuur hier geen verklaarbare reden voor.
De frequente van 100-120 borstcompressies per minuut wordt ook door het aangehaald
als een goede frequentie.

Minimale onderbreking van de borstcompressies
De Europese en Belgische Reanimatieraad (2016, p.59) zegt dat “pauzes van minder dan
10 seconden voor en na een defibrillatieshock en compressiefracties van meer dan 60 %
samengaan met betere resultaten. Onderbreek daarom de borstcompressies zo weinig
mogelijk.”

Een stevige ondergrond
Indien mogelijk, pas de CPR toe op een stevige ondergrond. Wanneer de patiënt op een
luchtmatras ligt, moet je deze altijd laten leeglopen. De evidentie voor het gebruik van
een reanimatieplank is twijfelachtiger. Wanneer je de reanimatieplank gebruikt, moet
men voorkomen dat de reanimatie onderbroken wordt en dat de intraveneuze lijnen of
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andere tubes loskomen tijdens het plaatsen van de plank (Europese en Belgische
Reanimatieraad, 2016).

Het terugveren van de borstkas
“Het volledig laten terugveren van de borst na elke compressie geeft een betere veneuze
terugkeer naar de thorax en kan de effectiviteit van de reanimatie verbeteren.
Hulpverleners moeten daarom vermijden om na elke borstcompressie op de borstkas te
steunen.” (Europese en Belgische Reanimatieraad, 2016).

Soorten matrassen en hun effect op de reanimatie
Voordat er verder ingegaan wordt op de resultaten die gevonden zijn in de literatuur,
worden eerst de verschillende matrassen behandeld zodat men beter inzicht krijgt in de
verschillende soorten ondergronden waarop de reanimaties uitgevoerd werden.
De Tempurmatras en matras met traagschuim
Tempurschuim is een uniek visco-elastisch, thermoactief schuim met een open
celstructuur. Door die open visco-elastische cellen krijgt de Tempurmatras zijn gewenst
effect met betrekking tot drukverdeling, ventilatie en mobiliteit van de gebruiker
(DISTRAC wellcare products, 2012).
Tabel 1: Tempurschuim versus traagschuim
Tempurschuim
Het is samengesteld door
wetenschappers. Hierdoor
heeft het een unieke
samenstelling en is het
kwalitatief
beter
dan
traagschuim.
Veerkracht
Hier is veerkracht aanwezig
waardoor
er
geen
kuilvorming kan ontstaan
(DISTRAC wellcare products, 2012).
Kwaliteit

traagschuim
Dit is gebaseerd op oudere
Tempurmodellen waardoor
het
dus
geen
unieke
samenstelling heeft en de
kwaliteit lager ligt dan bij
Tempurschuim
Het heeft geen veerkracht
wat
kan
leiden
tot
kuilvorming van de matras.

Soorten brancards en hun effect op reanimatie
Indien de borstcompressies uitgevoerd worden op een brancard met een dunne
gelmatras, en waarbij gebruik gemaakt wordt van een reanimatieplank (62 cm x 78 cm
x 0,8 cm en 2,8 kg), wordt er een totale diepte van 68 mm bereikt waarvan 12,4 mm
indrukkingen van de matras en 55 mm effectief borstcompressies zijn (Sainio et al.,
2014).
Wanneer er een dun schuimmatras (75 mm dik) op een brancard ligt, wordt deze 23,6
mm ingedrukt. De hulpverlener moet hier dus 79,3 mm diep indrukken om een goede
borstcompressie (50 mm) te geven. Het gebruik van een reanimatieplank zorgde ervoor
dat de matras 13,7 mm werd ingedrukt. Deze resultaten suggereren dat het gebruik van
een reanimatieplank op een brancard de indrukbaarheid van de matras duidelijk doet
afnemen. Wanneer men naar het resultaat van de effectieve borstcompressies gaat
kijken, ziet men bij de borstcompressies op de brancard zonder reanimatieplank een
diepte van 55,7 mm en met het gebruik van een reanimatieplank een diepte van 56,6
mm (Cheng, Belanger, Wan, Davidson, & Lin, 2017).
Nishisaki et al. (2012) spreken dit tegen. Volgens dit onderzoek zou er mogelijks geen
reanimatieplank nodig zijn wanneer de reanimatie uitgevoerd wordt op een brancard met
een schuimmatras van 60 mm dik. Verder blijkt uit het onderzoek van Fisher, Mayrand,
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& Ten Eyck (2016) er geen significant verschil te zijn tussen de reanimatie met en zonder
reanimatieplank op een brancard met een schuimmatras van 10 mm dik. Het gemiddelde
van de borstcompressiediepte in de groep met de reanimatieplank is 41,2 mm en het
gemiddelde van de borstcompressiedieptes in de groep zonder de reanimatieplank is 41,4
mm. In elke groep zijn echter maar twee personen die een vereiste compressiediepte
van 50 mm bereikten.
Ook in de studie van Lee et al. (2015) heeft men de reanimatie uitgevoerd op een
reanimatiepop die geplaatst werd op een schuimmatras van 80 mm dik die op een
transportbrancard lag. Ook werd er gebruik gemaakt van een reanimatieplank (45 cm x
60 cm x 1 cm, 3 kg). Rekening houdend met het feit dat de matras ingedrukt wordt
tijdens het uitvoeren van de borstcompressies, vormen Lee et al. (2015) de hypothese
dat wanneer de borst in totaal 60-70 mm ingedrukt wordt, er een effectieve
borstcompressiediepte van minstens 50 mm is. Om deze hypothese na te gaan, hebben
Lee et al. (2015) de deelnemers van het onderzoek verdeeld in drie groepen (groep A, B
en C). Groep A kreeg de opdracht om borstcompressies van een totale diepte van 50 mm
uit te voeren. Groep B kreeg de opdracht om deze borstcompressies aan een totale diepte
van 60 mm uit te voeren en groep C kreeg de opdracht om deze borstcompressies aan
een totale diepte van 70 mm uit te voeren. Deze informatie is ook van belang om de
resultaten van deze studie te overlopen in het hoofdstuk ‘standaard ziekenhuisbed’.
Groep A bereikt een gemiddelde borstcompressiediepte van 45,42 mm aan een snelheid
van 101,74 borstcompressies per minuut. Groep B bereikt een gemiddelde
borstcompressiediepte van 52,68 mm aan een snelheid van 100,92 borstcompressies per
minuut. Groep C bereikt een gemiddelde borstcompressiediepte van 58,47 mm aan een
snelheid van 100,32 borstcompressies per minuut. Groep B en C bereiken een effectieve
borstcompressiediepte boven 50 mm en iedere groep bereikt een snelheid van 100
borstcompressies per minuut (Lee et al., 2015).

Soorten bedden en hun effect op reanimatie
Standaard ziekenhuisbed
Volgens Nishisaki et al. (2012) zou er mogelijks geen reanimatieplank nodig zijn wanneer
de reanimatie uitgevoerd wordt op een standaard ziekenhuisbed met een schuimmatras.
Echter is men in een vorig onderzoek tot de conclusie gekomen dat het gebruik van een
kleine reanimatieplank tot een diepere borstcompressie leidt. De borstcompressies
behalen hier namelijk een diepte van 48 mm in plaats van 43 mm.
Ook Sainio et al. (2014) analyseerden vier reanimaties op een standaard ziekenhuisbed
met behulp van een reanimatieplank (62 cm x 78 cm x 0,8 cm en 2,8 kg). Deze
reanimaties hadden een gemiddelde diepte van 66 mm waarvan 53 mm effectief
borstcompressies waren. De overige 12,8 mm zijn indrukkingen van de matras tijdens
het uitvoeren van de borstcompressies.
Wanneer men vervolgens naar de studie van Lin et al. (2017) kijkt, ziet men dat 34,7
mm van de matras werd ingedrukt tijdens het uitvoeren van de borstcompressies
wanneer de traagschuimmatras, die op een standaard ziekenhuisbed werd geplaatst. Er
werd 53,8 mm effectieve borstcompressiediepte uitgevoerd op de reanimatiepop.
Wanneer er een reanimatieplank geplaatst werd, ziet men een significante vermindering
in de compressiediepte van de matras. Deze daalt van 34,7 mm naar 24,6 mm en de
effectieve borstcompressiediepte is dan 54,3 mm.
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Lee et al. (2015) beschrijft in een onderzoek de reanimatie die uitgevoerd wordt op een
reanimatiepop op een schuimmatras van 80 mm dik die op een ziekenhuisbed geplaatst
werd. Ook hier wordt er gebruik gemaakt van een reanimatieplank (45 cm x 60 cm x 1
cm, 3 kg) Zoals eerder beschreven in het hoofdstuk ‘soorten brancards en hun effect op
reanimatie’ worden de deelnemers in deze studie opgedeeld in drie groepen (groep A, B
en C).
Groep A bereikt een gemiddelde borstcompressiediepte van 46,26 mm aan een snelheid
van 101,11 borstcompressies per minuut. Groep B bereikt een gemiddelde
compressiediepte van 53,58 mm aan een snelheid van 102,26 borstcompressies per
minuut. Groep C bereikt een gemiddelde borstcompressiediepte van 58,74 mm aan een
snelheid van 101,05 borstcompressies per minuut. Groep B en C bereiken een effectieve
borstcompressiediepte boven 50 mm en iedere groep bereikt een snelheid van 100
borstcompressies per minuut (Lee et al., 2015).
Een bed op intensieve zorgen
Uit het onderzoek van Nishisaki et al. (2012) blijkt dat er een reanimatieplank nodig is
wanneer een reanimatie uitgevoerd wordt op een zachte ondergrond zoals een intensivecarebed met een schuimmatras. Hierdoor wordt de matras minder ingedrukt tijdens de
borstcompressies. Ook Lin et al. (2017) beaamt dit in een onderzoek.
Uit figuur 1 kan men afleiden dat wanneer men een reanimatie uitvoert met behulp van
een reanimatiepop, geplaatst op een typisch intensive-carebed met een schuimmatras,
deze matras 47,7 mm ingedrukt wordt zonder reanimatieplank en met een
reanimatieplank 34,8 mm. De effectieve borstcompressies zonder reanimatieplank zijn
52,6 mm en met een reanimatieplank 51,3 mm.
Ook Sainio et al. (2014) analyseerden vier reanimaties op een intensive-carebed met
behulp van een reanimatieplank zoals reeds beschreven werd in het hoofdstuk ‘standaard
ziekenhuisbed’. Hieruit bleek dat de borstcompressies een totale diepte bereikten van 59
mm waarvan 14,1 mm indrukkingen van de matras en 44 mm effectieve
borstcompressies zijn.

De schuimmatras op de vloer
Uit het onderzoek van Ruiz de Gauna et al. (2016) kan men afleiden dat er een significant
verschil is tussen het al dan niet gebruiken van een reanimatieplank op een schuimmatras
die geplaatst is op de vloer. Als men de resultaten gaat bekijken ziet men dat als er geen
reanimatieplank gebruikt wordt, de borstcompressies 56,6 mm diep worden ingedrukt en
de matras 10,4 mm tijdens het uitvoeren van de reanimatie. Wanneer er wel een
reanimatieplank gebruikt wordt, ziet men dat de borstcompressies 55,6 mm diep worden
ingedrukt tijdens de reanimatie en de matras 7 mm.

De alternerende matras
Alternerende systemen worden elektrisch aangedreven. Een alternerende matras bestaat
uit twee systemen de matras zelf en de pomp die voor de werking van de matras instaat.
Men gaat hier verder ingaan op de matras. Deze bestaat uit alternerende, individuele,
afsluitbare en verwisselbare cellen (ESRI 200 - anti-decubitus matras (oplegsysteem),
z.d.).
De matras bestaat uit verschillende compartimenten met verschillende cellen. Deze
compartimenten gaan afwisselend worden opgeblazen en leeggepompt volgens een
bepaalde cyclus. Door deze cyclus worden de drukpunten steeds verplaatst naar andere
punten op het lichaam. Als één rij van de cellen is leeggepompt dan zijn de twee
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aangrenzende rijen opgeblazen. Op deze manier wisselen ze elkaar steeds af (Snauwaert,
2005).
De matras is omhuld door een brandvrij Pu-hoes. Deze heeft een waterdichte,
antibacteriële en luchtdoorlaatbare functie. Elke alternerende matras is ook uitgerust met
een CPR-klep. Hierdoor is binnen de twee seconden alle lucht uit de verschillende
luchtzones en kan de reanimatie snel starten op een hardere ondergrond (ESRI 200 anti-decubitus matras (oplegsysteem), z.d.).
Vervolgens zal er dieper ingegaan worden op de resultaten van de literatuurstudie over
de reanimatie op deze matrassen die op verschillende bedden liggen, al dan niet met
het gebruik van een reanimatieplank.
Oh et al. (2013) hebben onderzoek uitgevoerd over het effect van het uitvoeren van de
borstcompressies op een alternerende matras, zowel op vlak van de borstcompressie zelf
alsook op het indrukken van de matras. De alternerende matras hebben ze dan ook in
verschillende scenario’s, die hieronder verder worden besproken, getest met behulp van
een reanimatiepop. Deze had het gewicht van 34 kg. De scenario’s waarin de
alternerende matras werd getest, zijn:
● een bed (transportbrancard) zonder matras;
● een lege alternerende matras die geplaatst is op een schuimmatras;
● een opgeblazen alternerende matras die geplaatst is op een schuimmatras;
● een opgeblazen alternerende matras die ligt op een schuimmatras en met het
gebruik van een reanimatieplank.
Totale
compressiediepte

Effectieve
borstcompressiediepte

Diepte
indrukking
matras
5,6 mm
14,7 mm

bed zonder matras
55,9 mm
50,3 mm
lege alternerende
64,9 mm
50,2 mm
matras, geplaatst op
een schuimmatras
opgeblazen
80,7 mm
30,2 mm
50,5 mm
alternerende matras,
geplaatst op een
schuimmatras
opgeblazen
75,5 mm
50 mm
25,5 mm
alternerende matras,
geplaatst op een
schuimmatras en met
het gebruik van een
reanimatieplank
Tabel 2: weergave compressiediepte op de alternerende matras (Oh et al., 2013).
In het onderzoek van Soppi et al. (2016) wordt de alternerende matras tijdens het
uitvoeren van een reanimatie door middel van een reanimatiepop op verschillende
alternerende matrassen in verschillende scenario’s, namelijk:
● Carital® optima
● Carital® optima met de CPR-klep geopend
● Nimbus® 3 in zacht opgeblazen modus
● Nimbus® 3 in zacht opgeblazen modus met de CPR-functie in gebruik
● Nimbus® 3 in zacht opgeblazen, alternerende modus
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●
●
●

Nimbus® 3 in zacht opgeblazen, alternerende modus met de CPR-functie in
gebruik
Nimbus® 3 in hard opgeblazen modus
Nimbus® 3 in hard opgeblazen, alternerende modus

De Carital® optima is een alternerende matras die bestaat uit drie segmenten (een ter
hoogte van het hoofd, een ter hoogte van de romp en een ter hoogte van de benen).
Wanneer deze alle drie zijn opgeblazen, bereiken de borstcompressies een diepte van 46
mm aan een snelheid van 109 borscompressies per minuut. Als men nadien de CPR-klep
opent en de lucht uit het middelste segment ter hoogte van de romp naar buiten laat
stromen, ziet men dat de borstcompressies een diepte bereiken van 42 mm aan een
snelheid van 108 borstcompressies per minuut (Soppi et al., 2016).
In de studie van Soppi et al. (2016) werd ook de Nimbus® 3 getest in verschillende
standen. Eerst werd de reanimatie uitgevoerd op deze alternerende matras wanneer deze
in zacht opgeblazen modus stond. Hieruit ziet men dat de borstcompressies een diepte
van 46 mm bereiken aan een snelheid van 105 borstcompressies per minuut. Nadien
werd dezelfde modus gebruikt maar werd ook de CPR-functie in gebruik gesteld waaruit
blijkt dat de borstcompressies een diepte van 48 mm bereiken aan een snelheid van 105
borstcompressies per minuut. Vervolgens werd de alternerende matras opnieuw in zacht
opgeblazen modus ingesteld maar er werd ook een alternerende functie van de matras
ingesteld. Hieruit ziet men dat dat de borstcompressies een diepte van 48 mm bereiken
aan een snelheid van 106 borstcompressies per minuut. Tot slot werd de zacht
opgeblazen modus ingesteld waar ook opnieuw de alternerende functie was ingesteld
maar hier werd ook nog de CPR-functie in gebruik gesteld. Hier ziet men een
borstcompressiediepte van 49 mm aan een snelheid van 109 borstcompressies per
minuut.

De reanimatieplank
Volgens Nishisaki et al. (2012) heeft de grootte en het horizontaal of verticaal plaatsen
van de reanimatieplank geen veranderend effect op de kwaliteit van de borstcompressies.
De maten van de reanimatieplanken in dit onderzoek zijn 88,7cm x 50,5 cm x 1 cm met
een gewicht van 5 kg voor een grote reanimatieplank en 59 cm x 50,5 cm x 1 cm met
een gewicht van 3,5 kg voor een kleine reanimatieplank. In dit onderzoek werd eerst de
grote reanimatieplank zowel horizontaal als verticaal geplaatst onder de reanimatiepop.
Daarna werd er een kleine reanimatieplank geplaatst onder de reanimatiepop.
Uiteindelijk werd er geen reanimatieplank geplaatst onder de reanimatiepop.
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Tabel 3: indrukkingen van de matras tijdens de reanimatie (Nishisaki et al., 2012).

*p <0.05 voor >5 mm verschil in vergelijking met geen reanimatieplank
In bovenstaande tabel (tabel 4) is te zien dat het gebruik van de reanimatieplank het
indrukken van de matras niet significant vermindert wanneer hij gebruikt wordt op een
brancard of een standaard ziekenhuisbed (specifieke informatie over de ondergrond werd
niet vrijgegeven) bij een torsaal gewicht van 50 kg. Wanneer men deze gebruikt op een
brancard bij personen met een licht torso (25 kg) en wanneer de reanimatieplank
verticaal geplaatst werd, ziet met wel een duidelijke afname van de indrukking van de
matras. Wanneer de reanimatieplank geplaatst werd op een zacht intensive-carebed
(meer informatie over de ondergrond werd niet vrijgegeven) werd het indrukken van de
matras verminderd met meer dan 5 mm, zowel met de grote, als de kleine
reanimatieplank en met een torsaal gewicht van 50 kg. Ook bij het torsaal gewicht van
25 kg werd het indrukken van de matras verminderd met 10 mm of meer (Nishisaki et
al., 2012).

Andere harde planken en hun effect op reanimatie
Buiten de reanimatieplank werd er in de literatuur ook nog nagegaan wat het effect was
van een andere harde plank om het effect van de reanimatieplank na te bootsen zoals
een slide om een patiënt van bed te verplaatsen.
Cheng, Belanger, Wan, Davidson, & Lin (2017) hebben ook een onderzoek uitgevoerd
over het gebruik van andere harde planken dan de reanimatieplank om de reanimatie uit
te voeren zoals een vlak spinal board en een houten slide (deze worden hieronder verder
besproken). Dit onderzoek is uitgevoerd op een brancard met een dun schuimmatras.
Een vlak spinal board
De reanimatie uitgevoerd op een vlak spinal board, dat geplaatst werd tussen de
reanimatiepop en de brancard met een schuimmatras, zorgde voor een totale
compressiediepte van 66,3 mm waarvan 56,3 mm effectieve borstcompressiediepte is
(Cheng et al., 2017).
Een houten slide
Wanneer een vlak spinal board of de combinatie van een reanimatieplank en een slide
gebruikt wordt, resulteert dit in de minste indrukkingen van de schuimmatras van de
brancard. Wanneer men de reanimatieplank of de slide apart toepast ziet men ook een
vermindering in de indrukking van de matras, maar dan in mindere maten dan wanneer
deze gecombineerd worden (Cheng et al., 2017).
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Figuur 2: effectieve borstcompressies en indrukkingen van de matras

(Cheng et al., 2017).
In de bovenstaande figuur (figuur 2) is te zien dat de reanimatie, uitgevoerd met een
slide, een effectieve compressiediepte van 56,4 mm heeft en de indrukking van de matras
16,9 mm diep is. Wanneer de reanimatie uitgevoerd wordt met een slide en in combinatie
met een reanimatieplank is de effectieve compressiediepte 56,9 mm en de indrukking
van de matras is 11,9 mm diep (Cheng et al., 2017).
Omdat het zoveel energie vraagt van de hulpverlener om te reanimeren wanneer de
matras diep ingedrukt dient te worden, is het daarom aangeraden om de harde plank
vroeg te plaatsen onder de patiënt. Dit vermindert de hoeveelheid energie die de
hulpverleners moeten leveren om de correcte compressiediepte te bereiken (Cheng et
al., 2017).
In de studie van Cheng, Belanger, Wan, Davidson, & Lin (2017) werd bepaald dat de
combinatie van een reanimatieplank en een houten slide tijdens de uitvoering van de
borstcompressies resulteert in de grootste vermindering van de indrukking van de matras
(Cheng et al., 2017).

Het gewicht speelt een rol
In de gevonden literatuur werd vaak het gewicht van de patiënt aangehaald. Deze zou
ook een invloed hebben op de matras tijdens de reanimatie. Dit heeft dan verder ook
een invloed op het al dan niet nodig hebben van een reanimatieplank.
Uit het onderzoek van Nishisaki et al. (2012) is gebleken dat de reanimatiepop met een
hoger torsaal gewicht (50 kg) mogelijks ook geen reanimatieplank nodig heeft. De matras
van een intensive-carebed wordt dieper ingedrukt of verplaatst zich meer tijdens de
borstcompressies bij een reanimatiepop met een lager torsaal gewicht (25 kg). Dit wordt
vooral belangrijk wanneer de reanimatie plaatsvindt op een zacht intensive-carebed
zonder reanimatieplank. Ook hier wordt er in de studie geen extra informatie gegeven
over de ondergrond waarop de reanimatie uitgevoerd wordt.
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Praktijkonderzoek
In dit hoofdstuk worden de gegevens van de participanten die deelnamen aan het
praktijkonderdeel weergegeven. Verder vindt men hier ook informatie terug over de
gebruikte materialen. Binnen dit hoofdstuk komt het organisatorische aspect van het
praktijkgedeelte nog aan bod samen met de bespreking van de bekomen resultaten. Het
onderzoek vond plaats in een praktijklokaal van de spoedafdeling in het UZ Leuven.

De deelnemers
De selectie van de deelnemers gebeurde op willekeurige basis. Degenen die toen
aanwezig waren op de spoedafdeling van het UZ Leuven en even tijd konden vrijmaken,
mochten deelnemen. Er werd gekozen voor twee verpleegkundigen (VPK), twee artsen
of assistenten (Arts) en twee ambulanciers (AMBU).
Informatie over de deelnemers:
o
o
o
o
o
o

VPK 1: vrouw, 1m66, 67kg
VPK 2: man, 1m96, 85kg
AMBU 1: man, 1m81, 73kg
AMBU 2: man, 1m80, 103kg
Arts 1: man, 1m80, 67kg
Arts 2: vrouw, 1m68, 70kg

De gebruikte materialen
De simulatiepop
Voor het praktijkgedeelte werd er beroep gedaan op de reanimatiepoppen van de
spoedafdeling van het UZ Leuven. Deze poppen zijn gekend onder de naam ‘Brayden
PRO reanimatiepop’. Deze pop beschikt over een geavanceerd real-time
feedbackapparaat. Via een tablet kan men alle gegevens gelijktijdig volgen (beademing,
compressie diepte, compressiesnelheid) van zowel een als meerdere deelnemers. Verder
kan er ook een rapport gemaakt worden van de training. De Bayden PRO beschikt over
een realistisch voelende borstkast met ribben. Een levensechte torso geeft door middel
van ledlampjes onder de huid weer of de borstcompressies en de beademingen goed
worden uitgevoerd (Brayden Pro, 2019).

(Brayden Pro CPR Manikin, 2018).

20

Op de tablet of smartphone, die verbonden wordt met de reanimatiepop, geeft de
Brayden PRO een overzichtelijke weergave van de prestaties van de beoefenaar. Realtime feedback heeft hier het voordeel dat men dadelijk zicht heeft op de gegevens van
de uitgevoerde borstcompressies of beademingen. Zo kan er ook onmiddellijk ingegrepen
worden waar nodig.
Hier geeft men het scenario en de
deelnemer weer.

de tijd van uitvoering

compressiediepte uitgedrukt in
centimeter

Figuur 3: dataweergave op smartphone (Dessers & Nijst, 2019).
De reanimatieplank
De harde plank die gebruikt werd, was de reanimatieplank die men gebruikt op de
spoedafdeling van het UZ Leuven. Deze plank werd in vier scenario’s horizontaal onder
de reanimatiepop geplaatst.
Soorten ondergronden
o Standaard matras van een ziekenhuisbed (Tempur)
o Alternerende matras ESRI 200
o Brancard van de spoedafdeling

De scenario’s
Men heeft gekozen voor acht verschillende scenario’s. Elke deelnemer legt elk scenario
af. Omdat men met acht scenario’s werkt, werd er geopteerd om elke deelnemer
maximum dertig seconden te laten reanimeren per scenario. Dit werd beslist zodat een
betrouwbare meting uitgevoerd kon worden. Een langere reanimatietijd per scenario zou
resulteren in een onrealistisch setting.

21

Scenario’s
1ste scenario: hoog – laag bed
2de scenario: hoog – laag bed + reanimatieplank
3de scenario: hoog – laag bed + niet opgeblazen alternerende matras ESRI 200
4de scenario: hoog – laag bed + niet opgeblazen alternerende matras ESRI 200 +
reanimatieplank
5de scenario: hoog – laag bed + volledig opgeblazen alternerende matras ESRI 200
6de scenario: hoog – laag bed + volledig opgeblazen alternerende matras ESRI 200
+ reanimatieplank
7de scenario: brancard
8ste scenario: brancard + reanimatieplank
Volgens de ERC-richtlijnen is er een betere uitkomst als men een compressiediepte van
45 mm – 55 mm nastreeft. De hoogste overlevingskans is er wanneer men een diepte
van 46 mm behaalt. Daarom geeft men aan een compressiediepte na te streven tussen
de 50 mm en maximum 60 mm. Tijdens de scenario’s werden de bedden op juiste hoogte
gezet van de deelnemer of er werd eventueel gebruik gemaakt van een trapje. Op deze
manier konden er op een correcte manier borstcompressies uitgeoefend worden.
In onderstaande grafieken worden de gemeten gegeven schematisch weergegeven. De
optimale na te streven compressiediepte volgens de ERC-richtlijnen wordt in de grafieken
aangeduid met een groene balk.
Scenario 1: hoog – laag bed

Figuur 4: Illustratie van scenario 1 (Dessers & Nijst, 2019).
In dit scenario bevindt de simulatiepop zich op een standaard ziekenhuisbed met een
Tempurmatras. Hier werden de borstcompressies uitgevoerd zonder de de
reanimatieplank.
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Grafiek 1: compressiediepte scenario 1 (Dessers & Nijst, 2019).
Als men deze grafiek bekijkt, kan men vaststellen dat er een verschil is in
compressiediepte. De compressiediepte varieert van 41 mm tot 58 mm diepte. Voor dit
scenario bedraagt de gemiddelde compressiediepte 48 mm.
De waardes zijn erg uiteenlopend. Door deze schematische opstelling valt het op dat er
slechts één ambulancier (AMBU 1) en één verpleegkundige (VPK 2) de optimale
compressiediepte van 50 tot 60 mm behalen. De andere deelnemers zitten onder de
optimale waarde.
Scenario 2: hoog – laag bed + reanimatie plank

Figuur 5: Illustratie van scenario 2 (Dessers & Nijst, 2019).
In bovenstaande figuur wordt scenario twee weergegeven. Hier heeft het hoog – laag
bed met een Tempurmatras opnieuw gebruikt maar nu werd de reanimatieplank tussen
de simulatiepop en de matras horizontaal geplaatst.
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Grafiek 2: compressiediepte scenario 2 (Dessers & Nijst, 2019).
Uit bovenstaande schematische weergave van de compressiediepte van scenario twee
kan men afleiden dat de compressiediepte hier varieert van 49 mm tot 61 mm. Met ziet
hier dat er slechts één arts (ARTS 1) de optimale streefwaarde niet haalt. Ook ziet men
dat één verpleegkundige ( VPK 2) de optimale streefwaarde overschrijdt. Al de andere
deelnemers blijven binnen de optimale waardes. Voor dit scenario is er een gemiddelde
compressiediepte van 55 mm.
Scenario 3: hoog – laag bed + niet opgeblazen alternerende matras ESRI 200

Figuur 6: Illustratie van scenario 3 (Dessers & Nijst, 2019).
In bovenstaande figuur ziet u dat de simulatiepop geplaatst is op een niet opgeblazen
alternerende matras. Tijdens een reanimatie wordt de alternerende matras luchtvrij
gemaakt door de CPR-klep te openen. Men moet dan ook niet vergeten de connectie met
de digitale alternerende pomp te deconnecteren. Hier is de alternerende matras alleen
geplaatst op het bed, zonder onderliggende matras.
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Grafiek 4: compressiediepte scenario 3 (Dessers & Nijst, 2019).
In dit scenario varieert de compressiediepte van 51 mm tot 58 mm. Elke deelnemer
behaalt hier de optimale streefwaarde. Van de zes deelnemers is er niemand die onder
of boven de optimale streefwaarde komt. De gemiddelde compressiediepte van dit
scenario bedraagt 55mm.
Scenario 4: hoog – laag bed + niet opgeblazen alternerende matras ESRI 200
+ reanimatieplank

Figuur 7: Illustratie van scenario 4 (Dessers & Nijst, 2019).
In dit scenario werd dezelfde opstelling gebruikt als in scenario drie, enkel werd hier
tussen de alternerende matras en de simulatiepop de reanimatieplank horizontaal
geplaatst.
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Grafiek 4: compressiediepte scenario 4 (Dessers & Nijst, 2019).
Ook hier uit kan men afleiden uit de grafiek dat slechts één verpleegkundige (VPK1) de
optimale streefwaarde niet haalt en eronder blijft. De gemiddelde borstcompressiediepte
hier bedraagt ook weer opnieuw 55 mm net zoals in scenario twee en drie.
Scenario 5: hoog – laag bed + volledig opgeblazen alternerende matras ESRI
200

Figuur 8: Illustratie van scenario 5 (Dessers & Nijst, 2019).
In scenario vijf heeft men gekozen voor een hoog – laag bed met een volledig opgeblazen
alternerende matras zonder het gebruiken van een reanimatieplank. Vooraleer men
startte, heeft men wel gecontroleerd of de matras volledig opgeblazen was.
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Grafiek 5: compressiediepte scenario 5 (Dessers & Nijst, 2019).
De compressiedieptes schommelen tussen 43 mm en 55 mm volgens bovenstaande
grafiek. Verder ziet men dat de helft van de deelnemer de minimum optimale
streefwaarde van 50 mm niet haalt. De andere drie deelnemers behalen deze
streefwaarde wel en komen met hun compressiediepte mooi binnen de optimale
streefwaarde. Wanneer men naar het behaalde gemiddeld van de compressiediepte van
dit scenario kijkt ( 49 mm ).
Scenario 6: hoog – laag bed + volledig opgeblazen alternerende matras ESRI
200 + reanimatieplank

Figuur 9: Illustratie van scenario 6 (Dessers & Nijst, 2019).
In dit scenario wordt dezelfde opstelling gebruikt als in het vorige scenario (scenario 5).
Er wordt hier enkel wel een reanimatieplank horizontaal geplaatst tussen de matras en
de simulatiepop.
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Grafiek 6: compressiediepte scenario 6 (Dessers & Nijst, 2019).
De minimale compressiediepte van dit scenario resulteert in een diepte van 44 mm en
de maximale diepte is 59 mm. Hier ziet men dus dat maar één deelnemer de optimale
streefwaarde niet haalt en zich er onder bevindt. De gemiddelde compressiediepte van
dit scenario bedraagt 54 mm.
Scenario 7: brancard

Figuur 10: Illustratie van scenario 7 (Dessers & Nijst, 2019).
Voor scenario zeven heeft men gekozen voor een brancard die op de meeste
spoedafdelingen in België gebruikt wordt. De brancard die men hier gebruikt, komt van
de spoedafdeling van het UZ Leuven. De matras die aanwezig is bestaat uit Tempur.
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Grafiek 7: compressiediepte scenario 7 (Dessers & Nijst, 2019).
Als men kijkt naar bovenstaande grafiek ziet men dat de compressiedieptes schommelen
tussen de 43 mm en 53 mm. Wat hier resulteert in een gemiddelde van 49 mm
compressiediepte voor dit scenario. Drie deelnemers behalen de optimale streefwaarde
niet en scoren onder de minimale streefwaarde van 50 mm. De andere helft van de
deelnemers scoort wel binnen de optimale streefwaarde.
Scenario 8: brancard + reanimatieplank

Figuur 11: Illustratie van scenario 8 (Dessers & Nijst, 2019).
Voor het laatste scenario heeft men opnieuw voor de brancard gekozen meer nu werd er
tussen de matras en de simulatiepop horizontaal de reanimatieplank geplaatst.
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Grafiek 8: compressiediepte scenario 8 (Dessers & Nijst, 2019).
In grafiek acht ziet men dat slechts één verpleegkundige de optimale streefwaarde van
de compressiediepte niet haalt. De compressiedieptes voor dit scenario bevinden zich
tussen de 48 mm en 58 mm. Dit resulteert in een gemiddelde van 53 mm
compressiediepte voor dit scenario.
Ter informatie:
In bijlage vindt u de grafieken die de compressiediepte per scenario weergeven van elke
deelnemer afzonderlijk. De volgorde van de scenario’s is de volgorde waarin de
deelnemer de scenario’s afgelegd heeft beginnende met het eerst uitgevoerde scenario.
Deze gegevens heeft men ter informatie toegevoegd om een visueel overzicht te krijgen.

Overzicht van de resultaten
In dit deel van het praktijkgedeelte zal men de bekomen resultaten bespreken en
overlopen. Dit gebeurt aan de hand van de gemiddelde compressiediepte per scenario.
Deze wordt in de eerst volgende grafiek weergegeven.
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Grafiek 9: gemiddelde compressiediepte per scenario (Dessers & Nijst, 2019).
Zoals bovenstaande grafiek aantoont, bevindt het gemiddelde van de compressiediepte
per scenario zich tussen de 48 mm en 55 mm. Uit deze grafiek is af te leiden dat drie
van de acht scenario’s de optimale streefwaarde van tussen de 50 mm en 60 mm niet
halen. Zowel scenario één als vijf als zeven scoren beneden deze waarde.
Als men dan verder kijkt naar de andere scenario’s die zich wel binnen de optimale
streefwaarde bevinden, ziet men toch dat van deze vijf scenario’s er maar drie scenario’s
zijn die het gemiddelde van de optimale streefwaarde behalen.
Scenario zes en acht vallen wel binnen de optimale streefwaarde maar vallen dan wel
weer onder het gemiddelde van deze optimale streefwaarde.
In onderstaande grafiek geeft men de gemiddelde compressiedieptes per deelnemer
weer. Dit geeft een schematisch overzicht van de behaalde resultaten per deelnemer.
De optimale streefwaarde die volgens de ERC-richtlijnen moet worden nagestreefd, wordt
in het groen weergegeven. Er bevindt zich ook een gemiddelde van deze optimale
streefwaarde op de grafiek. Deze is in het oranje weergegeven.
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Discussie
Uit de literatuurstudie zijn verschillende resultaten naar voor gekomen. Zo blijkt onder
meer in de studie van Cheng et al. (2017) dat wanneer men op een brancard en zonder
een reanimatieplank reanimeert, de matras 23,6 mm wordt ingedrukt. Wanneer men wel
de reanimatieplank gebruikt, wordt het indrukken van de matras gereduceerd naar 13,7
mm. Wanneer men naar de effectieve borstcompressiediepte gaat kijken ziet men een
diepte van 55,7 mm wanneer er gereanimeerd wordt zonder een reanimatieplank en
wanneer er met een reanimatieplank gereanimeerd wordt, is er een diepte van 56,6 mm
te zien.
Ook in de studie van Fisher et al. (2016) blijkt er geen significant verschil te zijn tussen
het reanimeren met of zonder reanimatieplank op een brancard. Wel bereikten maar
twee personen van deze studie de vereiste borstcompressiediepte van 50 mm (één met
een reanimatieplank en één zonder een reanimatieplank). Ook Nishisaki et al. (2012)
zeggen dat er mogelijks geen reanimatieplank nodig is wanneer de reanimatie uitgevoerd
wordt op een brancard.
Uit de studie van Lee et al. (2015) blijkt dat de hulpverleners de opdracht zouden moeten
krijgen om de borstcompressies aan een totale diepte van 60 à 70 mm diep uit te voeren
om een effectieve borstcompressiediepte van boven de 50 mm te bereiken.
Wanneer men de reanimatie uitvoert op een standaard ziekenhuisbed zou er volgens
Nishisaki et al. (2012) geen reanimatieplank nodig zijn, maar men heeft wel uit een vorig
onderzoek gezien dat het gebruik van een reanimatieplank leidt tot een diepere
borstcompressie, namelijk 48 mm in plaats van 43 mm. In de studie van Sainio et al.
(2014) heeft men wel gebruik gemaakt van een reanimatieplank. Deze borstcompressies
hadden een effectieve diepte van 53 mm en de indrukking van de matras waren 12,8
mm diep. In de studie van Lin et al. (2017) ziet men nochtans wel een significant verschil
wanneer men de borstcompressies vergelijkt met en zonder het gebruik van een
reanimatieplank. Wanneer men geen gebruik maakt van een reanimatieplank onder de
reanimatiepop ziet men dat de matras 34,7 mm ingedrukt wordt. De effectieve
compressiediepte van de borst is 53,8 mm. Nadien werd dezelfde test uitgevoerd met
het gebruik van een reanimatieplank. Hierbij werd de matras 24,7 mm ingedrukt en zijn
er effectieve borstcompressies van 54,3 mm diep.
Vervolgens ziet men in de studie van Lin et al. (2017) dat een schuimmatras die geplaatst
wordt op een bed van de intensieve zorgen de matras 47,7 mm ingedrukt wordt zonder
het gebruik van een reanimatieplank wat leidt tot een groot verschil t.o.v. wanneer men
wel een reanimatieplank gebruikte. Dan ziet men dat de matras maar 34,8 mm wordt
ingedrukt. Dit verschil geldt niet enkel voor de matrasindrukking maar ook voor de
effectieve borstcompressies. Zonder het gebruik van een reanimatieplank ziet men een
effectieve borstcompressiediepte van 52,6 mm en met behulp van een reanimatieplank
51,3 mm.
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55,9 mm

14,7 mm

64,9 mm

De reanimatie op een lege
alternerende matras die
geplaatst
is
op
een
schuimmatras

50,2 mm

30,2 mm

80,7 mm

De reanimatie op een
opgeblazen
alternerende
matras
die geplaatst is op een
schuimmatras

50 mm

25,5 mm

75,5 mm

De reanimatie op een
opgeblazen alternerende
matras die ligt op een
schuimmatras en met
het gebruik van een
reanimatieplank

De reanimatie op een
bed (transportbrancard)
zonder matras

5,6 mm

50,2 mm

Totale
diepte
borstcompressies
Diepte
van
matrasindrukking
50,3 mm

de

Effectieve
diepte
borstcompressies

Tabel 4: borstcompressiediepte van de alternerende matras (Oh et al., 2013).

Uit het onderzoek van Oh et al. (2013) kan men afleiden dat op het niveau van een alternerende matras er eigenlijk weinig verschil is in de
effectieve diepte van de borstcompressies. In bovenstaande tabel is dit duidelijk zichtbaar ongeacht de ondergrond en met of zonder reanimatie
plank. Het verschil schommelt tussen de 0,2 mm en 0,3 mm. Er is echter een groot verschil waarneembaar in de verschillende scenario’s op het
niveau van de diepte van de matrasindrukkingen en dus ook de totale diepte van de borstcompressies.

33

snelheid van
borstcompressies
per minuut

diepte
borstcompressies

48 mm

48 mm

Nimbus® 3
in zacht
opgeblazen,
alternerende
modus

105 /min

47 mm

Nimbus® 3
in zacht
opgeblazen,
alternerende
modus met
de CPRfunctie in
gebruik

106 /min

47 mm

Nimbus® 3
in hard
opgeblazen
modus

109 /min

49 mm

Nimbus® 3
in hard
opgeblazen,
alternerende
modus

Carital®
optima

46 mm

106 /min

Nimbus® 3
in zacht
opgeblazen
modus

42 mm

105 /min

Nimbus® 3
in zacht
opgeblazen
modus met
de CPRfunctie in
gebruik

46 mm

105 /min

Carital®
optima
met de
CPRklep
geopend

109 /min

108
/min

Tabel 5: borstcompressie en -frequentie op de verschillende alternerende matrassen (Soppi et al., 2016)

De alternerende matras beschikt echter over verschillende soorten standen waarin deze gezet kan worden. In het onderzoek van Soppi et al.
(2016) komen, zoals in bovenstaande tabel, verschillende soorten standen aan bod. Als men naar de gemeten resultaten kijtk en deze vergelijkt,
zijn er zowel in diepte van de borstcompressies als in de snelheid van de borstcompressies per minuut, geen significante verschillen
waarneembaar.

Volgens het onderzoek van Nishisaki et al. (2012) is het plaatsen van een reanimatieplank enkel nuttig als men deze verticaal plaatst en gebruikt
bij personen met een licht torso. Dan is er enkel ten opzichte van de diepte van de matrasindrukking een aanzienlijk verschil. Over de effectieve
diepte van de borstcompressies wordt hier niets vermeld. Dit geldt echter enkel voor het plaatsen van een reanimatieplank op een brancard of
een standaard ziekenhuisbed. Voor een zacht intensive-carebed geldt dit niet. Hier zag men wel duidelijk dat het gebruiken van een
reanimatieplank met zowel een torsaal gewicht van 25 kg als een gewicht van 50 kg het indrukken van de matras aanzienlijk verminderde.
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Om na te gaan of het gebruik van een reanimatieplank al dan niet aanbevolen is, heeft
men tijdens het uitvoeren van de praktijk elk scenario met en zonder reanimatieplank
uitgevoerd.
Scenario 1 en 2 → Tempurmatras
gemiddelde compressiediepte
Scenario 1: hoog – laag bed met
Tempurmatras
Scenario 2: hoog – laag bed met
Tempurmatras + reanimatieplank

48 mm
55 mm

Tabel 6: vergelijking van gemiddelde compressiediepte van scenario 1 en scenario 2 (
Dessers & Nijst, 2019).
Uit bovenstaande tabel ziet men het gemiddelde van scenario twee dat wanneer er een
reanimatieplank gebruikt wordt bij dezelfde ondergrond, het gemiddelde toch hoger ligt
dan het gemiddelde dat men bekomen is in scenario één waar de reanimatieplank niet
gebruikt werd. Het verschil in het gemiddelde bedraagt toch 7 mm wat in een
reanimatiesetting van cruciaal belang kan zijn. Het gemiddelde van de
borstcompressiediepte met de plank bedraagt 55mm.
Scenario 3 en 4 → niet opgeblazen alternerende matras
Scenario 3: hoog – laag bed + niet
opgeblazen alternerende matras ESRI
200
Scenario 4: hoog – laag bed + niet
opgeblazen alternerende matras ESRI
200 + reanimatieplank

Gemiddelde compressiediepte
55 mm

55 mm

Tabel 7: vergelijking van gemiddelde compressiediepte van scenario 1 en scenario 2 (
Dessers & Nijst, 2019).
Wanneer men hier naar het gemiddelde kijkt van beide scenario’s ziet men onmiddellijk
dat deze gelijk zijn. Beide gemiddelden bedragen 55 mm compressiediepte. Wat hier ook
nog naar voren komt, is dat men hier niet enkel binnen de optimale streefwaarde van 50
mm tot 60 mm zit, maar dat men zich ook nog eens op het gemiddelde van de optimale
streefwaarde bevindt.
Scenario 5 en 6 → de volledig opgeblazen alternerende matras
Gemiddelde compressiediepte
49 mm

Scenario 5: hoog – laag bed + volledig
opgeblazen alternerende matras ESRI
200
Scenario 6: hoog – laag bed + volledig
54 mm
opgeblazen alternerende matras ESRI
200 + reanimatieplank
Tabel 8: vergelijking van gemiddelde compressiediepte van scenaio 1 en scenario 2 (
Dessers & Nijst, 2019).
Voor scenario vijf, waar men geen reanimatieplank geplaatst heeft, bedraagt de
gemiddelde compressiediepte 49 mm. Het bevindt men zich dus onder de optimale
streefwaarde. Voor scenario zes, waar men wel een reanimatieplank plaatste, bedraagt
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de gemiddelde compressiediepte 54 mm. Deze valt dus wel binnen de optimale
streefwaarde maar dan wel weer net onder het gemiddelde van deze optimale
streefwaarde. Het verschil in gemiddelde van beide scenario’s bedraagt 5 mm. Dit is een
toch wel relatief groot verschil wanneer het gaat over het toedienen van
borstcompressies.
Scenario 7 en 8 → de brancard
Gemiddelde compressiediepte
Scenario 7: brancard
49 mm
Scenario 8: brancard + reanimatieplank
53 mm
Tabel 9: vergelijking van gemiddelde compressiediepte van scenaio 1 en scenario 2 (
Dessers & Nijst, 2019).
In scenario zeven werd er geen reanimatieplank gebruikt en ziet men een gemiddelde
van 49 mm, wat zich dus onder de optimale waarde bevindt.
In scenario acht werd er wel een reanimatieplank gebruikt. Hier is dan ook dat het
gemiddelde met een 4 mm gestegen is en resulteert het in 53 mm.
Wanneer men de gevonden cijfers vanuit de literatuur gaat vergelijken met de cijfers die
men bekomen is tijdens het praktijkonderzoek ziet men toch wel wat significante
verschillen.
Het hoog – laag bed dat in de praktijk gebruikt wordt, werd hier vergeleken met het
standaard ziekenhuisbed waarover men spreekt in de literatuur.
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Grafiek 10: literatuur versus praktijk: hoog – laag bed (Dessers & Nijst, 2019).
Als men naar bovenstaande grafiek kijkt, ziet men duidelijk dat zowel de bekomen
resultaten van de literatuur als die van de praktijk onder de optimale streefwaarde komen
voor het uitvoeren van borstcompressie op een hoog – laag bed/ standaard
ziekenhuisbed met Tempurmatras. Er is binnen dit gebied slechts één afwijkende waarde.
Uit het onderzoek van Lin et al. (2017) is er toch een behaalde compressiediepte van 54
mm zonder reanimatieplank. Deze waarde is afwijkende ten opzichte van alle andere
uitgekomen waardes.
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Voor het uitvoeren van borstcompressies in een reanimatiesetting op een hoog – laag
bed/ standaard ziekenhuisbed waarbij men wel een reanimatieplank gebruikt heeft, ziet
men als volgt:
De behaalde resultaten met een reanimatieplank liggen ten opzichte van de behaalde
resultaten zonder reanimatieplank wel voor drie van de vier binnen de optimale
streefwaarde. Volgens het onderzoek van Nishisaki et al. (2012) scoort men zowel met
als zonder reanimatieplank onder de optimale streefwaarde.
Bij de meerderheid van de bekomen resultaten zowel in de literatuur als deze van de
praktijk ziet men toch wel een significantie verschil t.o.v. de resultaten die men bekomen
is zonder reanimatieplank met betrekking tot het hoog – laag bed / standard
ziekenhuisbed.
In de praktijk is men ook nagegaan of er een verschil is in het gebruik van een
reanimatieplank bij een alternerende matras die volledig leeg is. Hierbij zag men in beide
gevallen dat de compressiediepte 55 mm was. In de literatuur heeft men enkel onderzoek
verricht naar de compressiediepte op een alternerende matras met een geopende CPRklep, in zacht opgeblazen alternerende modus met de CPR-functie in gebruik en in zacht
opgeblazen modus met de CPR-functie in gebruik, er geen reanimatieplank gebruikt
werd. Volgende het onderzoek van Soppi et al. (2016) ziet men waardes tussen de 42
mm en 48 mm (zie tabel 6). Dit is een significant groot verschil met het gemeten
resultaat dat men bekomen is. Er is een verschil van minstens 7 mm en maximum 13
mm.
In de literatuur vindt men slechte één studie terug welke een reanimatieplank gebruikt
heeft op een alternerende matras. Deze studie kwam tot een compressiediepte van 50
mm met behulp van de reanimatieplank (Oh et al., 2013). In tegenstelling tot de
bevindingen die men bekomen is bij het praktijkonderzoek, kwam men hier met behulp
van de reanimatieplank tot een compressiediepte van 54 mm. In de verdere literatuur
vond men enkel studies terug waarbij men reanimaties had uitgevoerd op een volledige
opgeblazen alternerende matras zonder reanimatieplank. Deze cijfers schommelden
tussen maximum 50 mm en minimum 47 mm compressiediepte.
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Grafiek 11: literatuur versus praktijk: brancard (Dessers & Nijst, 2019).
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Als men gaat kijken naar bovenstaande grafiek ziet men enkel een significant verschil bij
de eigenen uitgevoerde praktijk. Hier is een verschil zichtbaar van 4 mm. In de literatuur
blijkt er echter uit het onderzoek van Cheng et al. (2017) geen significant verschil te zijn
op vlak van compressiediepte op een brancard met of zonder reanimatieplank.
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Conclusie
Vanuit de doorgenomen literatuur en de praktijkstudie is men tot de conclusie gekomen
dat het plaatsten van een reanimatieplank afhankelijk is van de soort ondergrond waarop
men de reanimatie uitvoert.
Wanneer de patiënt zich bevindt op een hoog – laag bed met Tempurmatras en er dient
gereanimeerd te worden moet men een reanimatieplank plaatsen wil men voldoende
diepe borstcompressies bereiken. Men kan hier dus vaststellen dat de behaalde
borstcompressiediepte met behulp van de reanimatieplank voldoet aan de diepte die in
de ERC-richtlijnen beschreven staan.
Als de patiënt zich bevindt op een hoog – laag bed met een niet opgeblazen alternerende
matras is het niet nodig om extra tijd te verliezen voor het plaatsen van de
reanimatieplank. In deze setting heeft de reanimatieplank geen significant grote invloed
op de te behalen compressiediepte. De optimale streefwaarde wordt hier ook behaald
zonder het plaatsten van de reanimatieplank.
Bij een hoog – laag bed met een volledig opgeblazen alternerende matras is het
aangewezen om toch een reanimatieplank te plaatsen. Door middel van deze plank kan
men de optimale streefwaarde binnen deze setting wel bereiken. Zonder plank wordt
deze niet bereikt en wordt er dus geen volwaardige borstcompressie uitgevoerd.
Indien men op de spoedafdeling een patiënt dient te reanimeren waarbij deze op een
brancard ligt is het aanbevolen om een reanimatieplank te plaatsen tussen de matras en
de patiënt. Door het plaatsen van de reanimatieplank op de brancard bereikt men wel
een gemiddelde borstcompressiediepte die zich binnen de optimale streefwaarde bevindt.
Hieruit kan men dus concluderen dat het enkel bij een volledig leeggelopen alternerende
matras niet nodig is een reanimatieplank te plaatsen. Verder dient er in eender welk
anders scenario wel zo snel mogelijk voor het starten van de reanimatie een harde
reanimatieplank geplaatst te worden. Op deze manier bereikt men een gemiddelde
borstcompressiediepte die binnen de optimale streefwaarde gelegen is en zo de outcome
voor de patiënt verhoogt.
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Bijlagen
Bijlage I: grafieken resultaten compressiediepte per deelnemer.
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Grafiek 12: compressiediepte verpleegkundige 1 (Dessers & Nijst, 2019).
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Grafiek 13: compressiediepte verpleegkundige 2 (Dessers & Nijst, 2019).
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Grafiek 14: compressiediepte ambulancier 1 (Dessers & Nijst, 2019).
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Grafiek 15: compressiediepte ambulancier 2 (Dessers & Nijst, 2019).
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Grafiek 16: compressiediepte arts 1 (Dessers & Nijst, 2019).
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Grafiek 17: compressiediepte arts 2 (Dessers & Nijst, 2019).
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Grafiek 18: gemiddelde compressiediepte per deelnemer (Dessers & Nijst, 2019).

In bovenstaande grafiek haalt men even de gemiddelde compressiediepte per deelnemer
aan. Zo krijgt men een globaal overzicht over welke deelnemer het best presteerde. Men
ziet dat Arts 1 en verpleegkundige onder de optimale streefwaarde scoren en deze dus
gemiddeld niet voldoende borstcompressiediepte leverden. Verder scoren de overige zes
deelnemers wel binnen de optimale streefwaarde. Ambulancier 1 en verpleegkundige 2
zijn de enige twee deelnemers die ook nog eens boven het gemiddelde van de optimale
streefwaarde scoren zonder de maximum grens van de optimale streefwaarde te
overschrijden (60mm).
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Design

Populatie

N

Interventie/observatiea

Literatuurtabel
Studie

-

21 verplegers
in de
interventiegro
ep

43

-

22 verplegers
in de
controlegroep

43 verpleeg
studenten
Geslacht en
leeftijd is
onbekend.

/

Randomize
d,
controlled,
singleblinded
study

Een simulatiepop

Effect of a
backboard on
compression
depth during
cardiac arrest in
the

Feasability
study

Meten van de thorax
compressies waarbij diepte
en snelheid geëvalueerd
werden. Er werd gebruik
gemaakt van 2 verschillende
matrassen: schuimend en
verend, beide beoordeeld met
en zonder harde plank.

De effectiviteit onderzoeken
van een reanimatie (gaat hier
echt over? Of wordt de diepte
van de compressies
onderzocht… ) op een
brancard met een standard
matras met of zonder harde
plank.

ED: a simulation
study

Fischer, J.E.,
Mayrand, K.,
Raymond, P. Ten
Eyck (2016)
A Feasibility
Study for
Measuring
Accurate Chest
Compression
Depth and Rate
on Soft Surfaces
Using
Two
Accelerometers
and Spectral
Analysis

outcome

Er was geen groot
verschil in
compressiediepte
tussen de twee
verschillende
groepen.

Interventiegroep:
41.2mm

Controlegroep:
41.4mm

De
thoraxcompressies
op de verende
matras werden
minder goed
uitgevoerd (1.8mm
met bord en 1.6mm
zonder bord) dan op
de schuimmatras
(3.1mm met bord en
2.0 mm zonder
bord).
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Ruiz de Gauna,
S., GonzalezOtero, D., Ruiz,
J., Gutiérrez,
J.J., & Russell, J.
(2016)

Reducing the
impact of
intensive care
unit mattress
compressibility
during CPR: a
simulation-based
study

Lin, Y., Wan, B.,
Belanger, C.,
Hecker, K.,
Gilfoyle, E.,
Davidson, J., &
Cheng, A. (2017)

A
mannequin
-based
simulation
research

De verpleging van
de picu afdeling
gebruikmakend
van een
simulatiepop.

de verpleging van de
picu

Het doel van deze studie is de
invloed van het gebruik van
een harde plank bij twee
soorten matrassen nagaan op
de diepte van de …………

-

-

-

Icu-matras met
traagschuim

Typische icu-matras
met harde plank

Typische icu-matras

Er werd gebruik gemaakt van
4 verschillende oppervlakten:

-

Icu-matras met
traagschuim met
harde plank
Diepte en snelheid werden
gemeten met behulp van
feedbackmechanismen:

Over de snelheid
werd er verder niks
vermeld.

Het gebruik van een
schuimmatras gaf
een compressie
diepte van 4.8mm.
het gebruik van een
harde plank gaf een
verschil van 11,7mm.

De
thoraxcompressies
op een gewone icu
matras werden
uitgevoerd met een
diepte van 24.6mm
terwijl compressie op
een gewone icu
matras met gebruik
van een harde plank
een diepte van
47.7mm opleverde.
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Training a Chest
Compression of
6-7 cm Depth for
High Quality
Cardiopulmonary
Resuscitation in
Hospital Setting:
A Randomised
Controlled Trial

Oh, J., Lim, T.,
Cho, Y., Kang,
H., Kim, W.,
Chee, Y., Song,
Y., Kim, I., &
Lee, J. (2016)

A
Randomise
d
Controlled
Trial study

66 medische
studenten zonder
training of
ervaring in
reanimatie
1 simulatiepop

66

-

-

33 studenten
in de
experimentele
groep

33 studenten
in de controle
groep

-

-

Externe accelerometer
sensor

Interne lichtsensor

De deelnemers werden
verdeeld in 2 groepen. Op
voorhand werd er een
training gegeven waarbij de
controlegroep aangeleerd
kreeg een compressiediepte
van 5-6cm te gebruiken en
de experimentele groep een
compressie van 6-7 cm.

Beide groepen voerden
thorax compressie uit
gedurende 2 minuten op een
simulatiepop.

4 weken na de training
zonder feedback mechanisme
werd de test opnieuw
uitgevoerd.

Het gebruik van de
interne lichtsensor
als feedbackbron
verbeterde de
effectieve
borstcompressie
diepte met 7-14 mm
in vergelijking met
de externe
accelerometer
sensor.

Een thorax
compressie diepte
van 6-7 zou de
outcome van een
reanimatie ten
opzichte vaneen
compressie diepte
van 5-6cm
verbeteren bij een
patiënt die op een
matras ligt.
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Proper target
depth of an
accelerometerbased feedback
device during
CPR performed
on a hospital
bed: a
randomized
simulation study

Lee, S., Oh, J.,
Kang, H., Lim,
T., Kin, W.,
Chee, Y., Song,
Y., Ahn, C., &
Cho, J. (2015)

A
randomized
simulation
study
–

Inclusie
criteria:
geen
medische
voorgeschi
edenis,
leeftijd
tussen 16
en 60 jaar
en in het
bezit zijn
van een
door de
American
heart
Association
erkend BlS
certificaat.

19 spoed artsen.

–

Exclusie
cirteria:
personen
met een
medische
voorgeschi
edenis van

19 spoed artsen

–

–

Groep B (n =
6) met
doeldiepte
6cm on B1
nadien op B2.

Groep A (n =
7) met
doeldiepte 5
cm op B1
nadien op B2.

→ 3 groepen:

–

Groep C (n =
6) met
doeldiepte 7
cm op B1
nadien op B2.

De parameters van de thorax
compressie kwaliteit werden
beoordeeld (dit begrijp ik
niet?) en vergeleken tussen
de 2 groepen

De deelnemers voerden
gedurende 2 minuten thorax
compressies uit op twee
verschillende soorten
ziekenhuisbedden met
telkens een harde plank
tussen de simulatie pop en de
matras.

Er werd gebruik gemaakt van
een feedbackmechanisme
waarbij er een doeldiepte van
6 cm werd ingesteld maar
een compressiediepte van
7cm niet mag overschrijden.
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Use of Backboard
and Deflation
Improve Quality
of Chest
Compression
When
Cardiopulmonary
Resuscitation Is
Performed on a
Typical Air
Inflated
Mattress
Configuration

Oh, J., Kang, H.,
Chee, Y., Lim, T.,
Song, Y., Cho,
Y., & Je, S.
(2012)

randomized
experiment
al trial

pols-of rug
aandoeningen.
Één simulatie pop
werd gebruikt.
8 spoedartsen
Een reanimatiepop
van 34kg.

8 spoedartsen namen
deel.
De uiteindelijke
populatie van
deelnemers waren
mannen met een
gemiddelde leeftijd
van 33,5 jaar, het
gemiddelde gewicht
was 85 kg en

Diepte
borstcompressies op
een bed zonder
matras: 50,3 mm

-

Een brancard zonder
matras

2 sensoren werden geplaatst.
1 op het sternum en 1 tussen
de reanimatiepop en het
onderliggende oppervlakte.

-

Een schuimmatras met
hierop een lege
alterneting

Diepte
borstcompressies op
een aterneting
matras met

Diepte
borstcompressies op
een opgeblazen
alternetingmatras:
50,5 mm

De reanimaties zijn
uitgevoerd op 4 verschillende
oppervlakten:

-

Een schuimmatras met
een opgeblazen
alterneting

Diepte
borstcompressies op
een lege alterneting
matras, die op een
schuimmatras ligt:
50,2 mm

-

Een harde plank die
tussen de
reanimatiepop en
opgeblazen alterneting
ligt.
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Effect of
mattress and
bed frame
deflection on real
chest
compression
depth measured
with two CPR
sensors

Sainioa, M.,
Hellevuoa, H.,
Huhtalad, H.,
Hoppua, S.,
Eilevstjønnf, J.,
Tenhunena, J., &
Olkkolah, K.T.
(2014)

Alle volwassen
patiënten die een
cardiac arrest
deden in het
ziekenhuis. de
gemiddelde lengte
was 173,5 cm.
-

-

3 reanimaties
op brancards

4 reanimaties
op standaard
ziekenhuisbed
den

10 reanimaties zijn
geëvalueerd:

-

3 reanimaties
op intensive
care bedden

De hoogte van de rug van de
reanimatiepop werd gelijk
gezet met de hoogte van de
knie van degene die ging
reanimeren.

reanimatieplank: 50
mm

-

Diepte borstcompressies:
53mm

Patiënten in een
standaard
ziekenhuisbed
hadden

-

-

-

76% van de
borstcompressies

Diepte borstcompressies:
55mm

Patiënten op een
brancard hadden:

hadden een diepte
van >50mm

64% van de
borstcompressies

Tijdens de reanimaties in het
ziekenhuis zijn er 2 sensoren
gebruikt om de diepte en de
samendrukbaarheid van de
thoraxcompressies te
bepalen.

1 sensor werd geplaatst
tussen de handen en het
sternum, de 2de sensor werd
geplaatst tussen de rug van
de patiënt en de matras.

De effectieve diepte van de
borstcompressie werd
berekend in het verschil
tussen de bovenste en de
onderste sensor

-

Standaard
ziekenhuisbed met gel
matras (4
reanimaties)

3 soorten matrassen werden
getest:

-

Brancard met een dun
gel matras
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Reducing the
impact of
intensive care
unit mattress
compressibility
during CPR: a
simulation-based
study

crosssectional
simulationbased
study

-

Medisch
personeel
van de
PICU

Inclusiecriteria:

-

Het
verkregen
hebben van
de
certificaten

-

13 vrouwen

3 mannen

16 deelnemers

-

(6 artsen en 10
verpleegkundigen)

(3 reanimaties)
-

Een intensive care bed
met een lege
alterneting matras
(3 reanimaties)

Deelnemers voerden de
reanimatie uit op een
reanimatiepop van 8,5kg op
een intensive care schuim
matras met en zonder
reanimatieplank en op een
standaard schuim matras met
en zonder reanimatieplank.

Elk scenario dienden ze twee
maal uit te voeren.

hadden een diepte
van >50mm

-

Diepte borstcompressies:
44mm

Patiënten in een
standaard
ziekenhuisbed
hadden

-

17% van de
borstcompressies

hadden een diepte
van >50mm

Diepte van de
thorax-compressies
zijn verminderd
wanneer ze
uitgevoerd worden
op een intensive care
schuim matras. Een
reanimatieplak zou
altijd moeten worden
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Lin, Y., Wan, B.,
Belanger, C.,
Hecker, K.,
Gilfoyle, E.,
Davidson, J., &
Cheng, A. (2017)

Backboards are
important when
chest
compressions are
provided on a
soft mattress

Nishisaki, A.,
Maltese, M. R.,
Niles D. E.,
Sutton, R. M.,
Urbano, J., Berg,
R. A., &
Nadkarni, V. M.
(2012)

voor BLS,
PALS en
ACLS in de
voorbije 2
jaar.
Exclusiecriteria:
-

Elke
fysieke of
medische
voorgeschi
edenis.

2
reanimatiepoppen
met het gewicht
van 25 en 50 kg,
om zo het lichaam
van een kind en
een volwassene na
te bootsen.

Er werd gebruik gemaakt van
een Laerdal CPR Meter™ om
de diepte van de thorax
compressies te meten.

Gedurende 50 goed
uitgevoerde borstcompressies
is er een feedback
mechanisme gebruikt bij
patiënten met verschillend
torsaal gewicht (25 en 50
kg), op 3 verschillende typen
ondergronden (brancard,
alternerende matras, soft
Total Care ICU bed), met of
zonder het gebruik van een
reanimatieplank.

Er zijn grote (89 cm × 50 cm)
en kleine (60 cm × 50 cm)
reanimatieplanken getest in
een horizontale en verticale
plaatsing.

Doormiddel van een
accelermeter is er gemeten

gebruikt bij een
cardiac arrest.

Bij patiënten met een
hoger torsaal gewicht
dient er mogelijks
geen reanimatieplank
gebruikt te worden
wanneer zij op een
brancard of
standaard
ziekenhuisbed liggen.

Wanneer de patiënt
op een ICU bed ligt,
dient een
reanimatieplank wel
gebruikt te worden

Het gebruik van een
reanimatieplank op
een ICU bed zorgt
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Effect of
Emergency
Department
Mattress
Compressibility
on Chest
Compression
Depth Using a
Standardized

cross-over
study
design

Deelnemers
voerden de
borstcompressies
uit op een Laerdal
Resusci Anne
QCPR
reanimatiepop (de
grootte van een
volwassene en het

-

6 artsen

10 deelnemers (7
mannen en 3
vrouwen)

-

3
verpleegkundigen

hoe diep de matras ingedrukt
wordt tijdens de
borstcompressies.

-

De matras met een
reanimatieplank

Enkel de matras

De reanimatiepop was
geplaatst op een matras die
op een brancard ligt in 5
condities, namelijk:

-

ervoor dat de matras
minder wordt
ingedrukt tijdens de
borstcompressie.

De grootte en het
horizontaal of
verticaal plaatsen
van de harde plank
heeft geen
veranderend effect
op de kwaliteit van
de borstcompressies.

Een lager torsaal
gewicht zorgt ervoor
dat de matras dieper
wordt ingedrukt
tijdens de
borstcompressies.

Op een dun
schuimmatras, op
een brancard, zonder
reanimatieplank,
wordt de matras 23,6
mm ingedrukt.
Hierdoor moeten de
hulpverleners 79,3
mm diepe indrukken
tijdens de
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Cardiopulmonary
Resuscitation
Board, a Slider
Transfer Board,
and a Flat Spine
Board

Cheng, A.,
Belanger, C.,
Wan, B.,
Davidson, J., &
Lin Y. (2017)

gewicht van 8,5
kg).
-

1
ademhalingstherapeut

-

Zorgverstrekk
ers
(verpleegkund
igen, arts,
ademhalingst
herapeut,
nurse
practitioner,
inwoner en
anderen)

Inclusiecriteria

-

Houder van
het certificaat
van BLS en
ACLS
Exclusiecriteria
-

Elke medische
of fysieke
reden
waardoor de
persoon niet
kan
reanimeren

-

-

-

De matras en een
spine board

De matras, een slide
om patiënten van bed
te verplaatsen en een
reanimatieplank

De matras en een
slide om patiënten van
bed te verplaatsen

Elke deelnemer moest in
iedere conditie 2 minuten
borstcompressies geven met
een pauze van 3-5 minuten.

borstcompressies om
een goede
borstcompressie te
geven. dit benadrukt
het belang van het
plaatsen van een
harde ondergrond
onder de patiënt die
een cardiaal arrest
ondergaat.

Het gebruik van een
reanimatieplank
zorgde ervoor dat de
matras 13,7 mm
werd ingedrukt.
Zonder
reanimatieplank werd
de matras 23,6 mm
ingedrukt. Deze
resultaten
suggereren dat het
gebruik van een
reanimatieplank op
een brancard het
indrukbaarheid van
de matras duidelijk
doet afnemen.
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In deze studie zijn
we vastberaden dat
de combinatie van
een reanimatieplank
en een slide, of het
gebruik van een
spine board
resulteren in de
meeste afname van
de indrukbaarheid
van de matras

-

Totale
compressie
diepte: 79,3
mm

Enkel de matras

-

Effectieve
borstcompress
ie: 55,7 mm

De matras met een
reanimatieplank

-

Totale
compressie
diepte: 70,3
mm
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-

Effectieve
borstcompress
ie: 56,6 mm

-

Totale
compressie
diepte: 73,3
mm

De matras en een
slide om patiënten
van bed te
verplaatsen

-

Effectieve
borstcompress
ie: 56,4 mm

-

Totale
compressie
diepte: 68,8
mm

De matras, een slide
om patiënten van
bed te verplaatsen
en een
reanimatieplank

-

Effectieve
borstcompress
ie: 56,9 mm

De matras en een
spine board
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Performance of
different
support surfaces
during
experimental
resuscitation
(CPR)

Soppi, E.,
Iivanainen, A.,
Sikanen, L., &
JouppilaKupiainen, E.
(2016)

(niet terug
gevonden
in het
artikel)

De reanimatie
werd uitgevoerd
op een
interactieve
SimMan® 3G
(Leardal Medical,
Noorwegen)
patiënt simulator
met een gewicht
van 40 kg.

Studenten
verpleegkunde (4
vrouwen en 2
mannnen tussen 24
en 36 jaar). Zij
hebben basis training
gehad in CPR en
praktische ervaring
in het werkveld.

-

-

Schuimmatras

2 soorten alternerende
matras, één die wij
kennen en één met
drie segmenten
waarvan je de
middelste kunt aflaten
bij een reanimatie

Polyurethaan matras

Verschillende matrassen
werden getest op de grond:

-

Ook werd de reanimatie op
de grond uitgevoerd

FSA Pressure Mapping
Systems werd geplaatst
tussen de patiënt en de
matras in ieder scenario

-

-

Effectieve
borstcompress
ie: 56,3 mm

Totale
compressie
diepte: 66,3
mm

-

-

-

De
alternerende
matras met 3
segmenten:
46 mm

De
schuimmatras
: 43 mm

De grond: 46
mm

De compressie diepte
op de verschillende
ondergronden zijn:

-

De
alternerende
matras met 3
segmenten
waarvan de
middelste
open is voor
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Elke CPR sessie duurde 2
min.

De compressie diepte werd
gemeten op seconden 5, 30,
60 90 en 120 tijdens de CPR

Tussen iedere reanimatie
kregen de deelnemers
minstens 20 minuten pauze.

-

-

-

-

Nimbus 3
hard

Nimbus 3
zacht
opgeblazen,
alternerende
modus met
CRP functie in
gebruik: 47
mm

Nimbus 3
zacht
opgeblazen,
alternerende
modus: 48
mm

Nimbus 3
zacht
opgeblazen
modus met
CRP functie in
gebruik: 48
mm

Nimbus 3
zacht
opgeblazen
modus: 46
mm

reanimatie:
42 mm

-
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-

opgeblazen
modus: 47
mm

Nimbus 3
hard
opgeblazen,
alternerende
modus: 49
mm

De borstcompressies
zijn goed uitgevoerd
op een schuimmatras
en het was niet nodig
om een hard, vlak
oppervlakte te
plaatsen tussen de
matras en de patiënt.

Een harde plaat zou
wel nodig kunnen
zijn op een standaard
ziekenhuis schuim
matras maar deze
matras maar deze is
hier niet getest in
deze studie.
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Effect of a
backboard on
compression
depth during
cardiac arrest in
the ED: a
simulation study

Fischer, E.J.,
Mayrand, K., &
Ten Eyck, R.P.
(2015).

randomized,
controlled,
singleblinded
study

43 gezondheidszorg
stagairs

-

21 personen
deden
reanimatie met
reanimatieplank

Iedereen heeft
deelgenomen

-

22 personen
deden
reanimatie
zonder
reanimatieplank

-

Vierde jaar
medische
studenten

Arts assistent
studenten

43 gezondheidszorg
stagairs

-

Eerste jaar
studenten
spoedeisende
hulp

Elke scenario werd
uitgevoerd op een
SimMan Essential
pop op een brancard
van de
spoedgevallen met
een standaard
schuimmatras van
10cm.
Minstens éénmaal
2min van
borstcompressies
dienden uitgevoerd
te worden.

Gedurende de
periodes dat er
borstcompressies
gegeven werden
voor 2 minuten
werd er door het
software van de
mannequin het
gemiddelde diepte
van de compressies
automatisch
vastgelegd om de
10 seconden.

Er is geen veelzeggend
verschil tussen de 2
groepen. Het
gemiddelde diepte van
de borstcompressies
van de groep met de
reanimatieplank is
41,2mm.

Het gemiddelde diepte
van de
borstcompressies van
de groep zonder de
reanimatieplank is
41,4mm.

Enkel 2 van elke groep
bereikte een
borstcompressie van
50mm diepte.
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Prospective
cross-over
simulation
study

–

Geknield op de
vloer

Deelnemers waren
medewerkers van
spoedeisende hulp,
inclusief
verpleegkundigen. Alle
74 deelnemers deden
gedurende 2 minuten
de CPR.

-

Staand naast
een kniehoge
brancard.

74 personen namen
deel:
–

EDverpleegkundigen
(n = 48)

Verpleeghulp (n = 26)
voerden 128 scenario's
uit.

De 128 scenario’s
werden vervolgens
uitgevoerd met
behulp van het
Rescusci'Anne
Laerdal Skill
Reporter-modulair
systeem
(SkillReporter
Resusci Anne,
Laerdal Medical,
Frankrijk), hetzij op
de vloer of op een
brancard. De
simulatie vond
plaats op een
spoedafdeling om
het zo echt mogelijk
te doen lijken. Men
paste de 30:2 regel
toe. Deelnemers
voerden reanimatie
uit in twee
verschillende
posities: geknield
naast de oefenpop
op de vloer of
staand naast de
oefenpop die
geïnstalleerd was op
een brancard,
aangepast aan de
hoogte van de knie
van de uitvoerende
hulpverlener. De
volgorde van de

Gemiddelde
compressiediepte was
significant hoger op de
vloer (32 ± 13 mm)
dan op een brancard
(27 ± 11 mm;
gemiddeld verschil: 5
mm, 95% CI [3-7],
Pb.001)
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positie was
willekeurig.
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