
VEILIG
BALLONEREN

“Less is more”



Inhoud

1. Waarom en wanneer balloneren en gevaren

2. Uitleg veilig balloneren

3. Conclusies en aanbevelingen

4. Wij zijn MC Europe

5. Literatuur en bronvermelding

VEILIG
BALLONEREN



1. Waarom en wanneer balloneren
en gevaren

Wanneer een patiënt niet in staat is zelfstandig efficënt te ademen, kan een CPR bag of zogenaamde 
BVM, hulpverleners in staat stellen, in vrijwel elke situatie zuurstof naar de longen van de patiënt te 
brengen wat levensreddend kan zijn. Hypoventilatie treedt op wanneer de frequentie van de spontane 
ademhaling onder de 8 per minuut zakt óf wanneer het teugvolume, ook wel tidalvolume (Tv) genoemd, 
onder ongeveer 300 cc per ademteug daalt. De altijd aanwezige anatomische dode ruimte zorgt bij deze 
kleine teugvolumes voor onvoldoende gasuitwisseling.

Bij het manueel ventileren / handmatig beademen van een patiënt in een acute situatie kan men gebruik 
maken van een drietal typen medische hulpmiddelen:  (1) Een zogenaamd hyperinflatie-
systeem, een (2) T-piece systeem of een (3) BVM (Bag Valve Mask) ook wel self inflating bag
genoemd. Deze laatstgenoemde vereist als enige geen lucht- of zuurstofflow en kan daarom overal ge-
bruikt worden. 

Het beademen van een patiënt waarbij gebruik gemaakt wordt van een BVM lijkt eenvoudig maar er 
schuilen gevaren bij niet geoefende hulpverleners of wanneer gebruik gemaakt wordt van verkeerde 
materialen.

In dit schrijven gaan we in op de gevaren die het werken met een BVM met zich mee kan brengen en 
beschrijven we enkele veiligheidsaspecten die men kan hanteren om zo veilig mogelijk de patiënt te 
beademen met behulp van een BVM.



2. Uitleg veilig balloneren

Een BVM of self inflating bag is misschien wel het eenvoudigste en meest bekende hulpmiddel bij acute 
of spoedeisende hulp bij een patiënt die niet of onvoldoende ademt. Bij verkeerd gebruik 
kan het echter ook een gevaarlijk hulpmiddel zijn en in publicaties wordt het daarom ook weleens de 
‘bag of death’ genoemd. 

Eén van de meest voorkomende fouten die hulpverleners maken, is overventilatie. 
Onjuiste ventilatie of overventilatie kan leiden tot ongewenste resultaten, waaronder barotrauma, 
maaginsufflatie met braken en luchtwegobstructie, pulmonale aspiratie, weefselhypoxie en daling van de 
cardiale output door verminderde pre-load. 

Literatuur, publicaties en zogenaamde case-reports laten ook deze uitkomsten zien en bevestigen dit.
Er is al veel geschreven, gepubliceerd en geadviseerd over het verlagen van de ademfrequentie 
en het bewaken of controleren van de drukken om ongewenste letsels te voorkomen. 

Minder vaak wordt het volume-aspect ter sprake gebracht terwijl er duidelijke richtlijnen voor
gesteld zijn. Door het ventilatievolume te groot te houden bestaat de mogelijkheid van volutrauma’s. 
(letsel door overmatig strekken van longweefsel)

De standaarden of richtlijnen worden door de AHA (American Heart Association ) en ERC (European Re-
suscitation Council) als volgt omschreven:
•  Ademalingsfrequentie van 8 - 10 per minuut
•  Tidalvolume van 6 – 7 ml / kg lichaamsgewicht
Bijvoorbeeld een patiënt van 80 kg is 80 x 6-7 ml = 480 – 560 ml
Een normale volwassen BVM bevat ongeveer een ballonvolume van 1,5 á 1,6 liter.
Dit is bijna drie keer het aanbevolen tidalvolume voor een patiënt van 80 kg!

Evaluation of international recommendations over the last decade regarding adequate ventilatory para-
meters when using a manual resuscitator device for an adult patient.

International  Years of  Recommended  Recommended
recommendations publication tidal volumes;   ventilation rates; 
     ml-kg -1  BPM

AHA 24  2000   6-7   ~10
ERC 25  2000   6-7   ~12
AHA 26  2005   6-7   8-10
ERC 27  2005   6-7   ~10
AHA 10,12 2010   6-7   8-10
ERC 9,11,13 2010   6-7   8-10

AHA, American Heart Association; ERC, European Resuscitation Council

In een recent gelezen protocol wordt geadviseerd ongeveer 20 keer per minuut de ballon voor
volwassenen leeg te knijpen! In dit geval 20 x 1.500 ml ballon. 
Dit is een twee keer te hoge frequentie met een drie keer te hoog volume!



Het is voor te stellen dat, zeker in stressvolle situaties waarbij de adrenaline door het lijf pompt,
men snel neigt naar het leegknijpen van de ballon met te hoge frequenties (> 10 / minuut!) 

Te hoge frequentie kan leiden tot zogenaamd airtrapping en een onjuiste IE ratio.
“Stacking of breaths” kan optreden als de expiratietijd te kort / onvoldoende is. 

De volumes en drukken die daarmee gepaard gaan zijn meestal té hoog en kunnen leiden tot eerder 
genoemde complicaties. Om dit te voorkomen of te verminderen kan men een paar eenvoudige ideeën 
onthouden en voorhanden zijnde hulpmiddelen gebruiken die kunnen helpen tijdens deze handelingen. 
Als patiënten mechanische beademing krijgen wordt longbeschermende ventilatie toegepast (Lung 
Protective Ventilation). Dit is de huidige standaard van zorg. Maar wordt dezelfde techniek toegepast 
wanneer er handmatig een patiënt wordt beademd met behulp van een BVM? 

Er zijn de afgelopen jaren een aanzienlijk aantal studies en papers geschreven met aanbevelingen voor 
ventilatiesnelheden en -drukken bij handmatige ventilatie met een BVM. Het gevolg van deze aanbeve-
lingen en adviezen is dat veel medische professionals inmiddels werken met BVM’s met een al dan niet 
geïntegreerde drukmanometer. 

Een frequentie-indicator en het aanpassen van de grootte van de ballon is echter nog niet gangbaar in de 
praktijk. Dit terwijl de meeste zorgverleners zich ervan bewust zijn dat de standaard voor de beademings-
frequentie is verlaagd tot 10 per minuut tijdens een reanimatieprocedure.

Als de huidige richtlijnen van de AHA en ERC zes tot zeven ml/kg aangeven (480 tot 560 ml /  
80 kg) waarom is dan de BVM met een volume van 1.500 tot 1.600 ml nog steeds in gebruik? 

Het uitsluiten van potentiële risico’s kan eenvoudig door het inzetten van een kleinere ballon.

Components of Lung Protective ventilation to reduce Ventilator-Associated
Lung Injury (VALI) and decrease incidence of ARDS



Wat is het risico van te veel volume? 

Ten eerste kunnen hoge longvolumes (-en drukken) letsel veroorzaken door alveolaire overdistensie. Dit 
kan leiden tot alveolaire rupturen en celdood. Daarnaast kan door een toename van de trans-
pulmonale druk de bloeddruk van de patiënt worden verlaagd door een afname van de pre-load. 

Tenslotte kan het extra volume maaginsufflatie veroorzaken, waardoor een groter risico op 
aspiratie ontstaat. 

Gastro-oesofageale sfincter gaat open bij 20 - 25 cm H2O, resulterend in aspiratie.

*A Reappraisal of Mouth-to-Mouth Ventilation during Bystander-Initiated Cardiopulmonary Resuscitation: 
Circulation Magazine 1997

In een onderzoek van Kane et al werd vermeld dat longbeschermende beademing (LPV) de 
morbiditeit en mortaliteit vermindert, én dat medische professionals overventileren wanneer ze 
gebruik maken  van een BVM voor volwassenen. 

Longbeschermende beademing wordt vaak gebruikt bij mechanische beademing, waarbij de
inspiratoire piekdruk onder 30 cm H2O wordt gehouden. De tidal volumes zijn gebaseerd op
het voorspelde lichaamsgewicht, niet op het werkelijke lichaamsgewicht. 
Van dit type beademing is aangetoond dat het beademingsgerelateerde longbeschadiging
vermindert. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat hetzelfde letsel kan worden
veroorzaakt tijdens handmatige beademing met een BVM.

Wanneer we dit weten is de vraag:
“Zijn deze ongewenste effecten nog acceptabel?”
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3. Conclusies en aanbevelingen:
Veilig balloneren

Om longbeschermende beademing met het gebruik van een BVM toe te passen:
• Beperk / controleer het tidalvolume door een kleine ballon voor volwassenen én kinderen 

te gebruiken (1 ltr ballon is beter te hanteren en geeft Tv van ong. 600 tot max. 750 ml!).
• Hanteer in reanimatie-settings, borstkas-elevatie als maat en niet volume (zgn Chest Rise).
• Beperk de inspiratoire piekdruk door een manometer te gebruiken.
• Gebruik een PEEP klep en zorg voor voldoende PEEP om de longen open te houden en 

alveolaire collaps te voorkomen. 
• Ingestelde PEEP niveau is eindexpiratoir af te lezen op manometer.
• Gebruik een timing hulpmiddel en controleer de juiste beademingsfrequentie.
• Verifieer de luchtweg met Co2 detector of capnografie.
• Zorg voor regelmatige scholing en bijscholing.
• Zorg voor een goed sluitend masker in de juiste maat.
• Druk het masker niet in het gelaat om obstructie te voorkomen maar “trek” het gezicht  

in het masker mbv kaaklift. 
 

The EC clamp technique of bag-mask ventilations

Three fingers of one hand lift the jaw (they form the ‘E’)
while the thumb and index finger hold the mask to the face (making a ‘C’)

EC techniek waarbij de C staat voor de positie van de duim en wijsvinger rondom het masker 
en de E voor de drie buitenste vingers die de kaaklift doen en voor fixatie zorgen. 

Note! Gezien de Covid-19 problematiek is een expiratiefilter te overwegen. 
Het gebruik van een bacterie-virusfilter heeft geen invloed op het ingestelde PEEP level.

Wat houdt u tegen uw werkwijze te veranderen? 
Het bewijs is duidelijk en de kosten zijn minimaal. Evalueer wat u gebruikt en hoé u werkt
en breng eenvoudige wijzigingen aan voor betere resultaten. 
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van MC Europe.

4. Wij zijn MC Europe

MC Europe is uw partner voor respiratieproducten.

Kennis maken met onze BVM ballonnen of meer informatie?
ga naar https://www.mc-europe.nl/artikelen/cpr-bags/ps://www.mc-europe.nl/Veilig_balloneren_whi-
tepaper_CPR/21/contactformulier.html
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5. Literatuur en bronvermelding
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