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Oriëntatiegids 
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Raadpleeg de handleiding voor een complete 
gebruiksaanwijzing, indicaties, contra-indicaties, 
waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en 
mogelijke bijwerkingen. 
 
Hulpverleners die voor het eerst een training 
volgen voor LUCASTM2, moeten deze 
presentatie in zijn geheel bekijken. 
 
LUCAS™2, ook wel LUCAS genoemd, is een 
elektrisch systeem voor thoraxcompressie. 



Oriëntatiegids 900111-10 RevB 3 

LUCAS™2 mag alleen worden gebruikt door 

personen met medische kennis, zoals: 
 

• hulpverleners, ambulancepersoneel, verplegend personeel, 

artsen of medisch personeel die  
 

• een reanimatiecursus hebben gevolgd volgens de richtlijnen van 

de European Resuscitation Council of een gelijkwaardige 

instelling 

 

• EN die een training hebben gevolgd voor het gebruik van LUCAS 
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Doelen 

• Uitleggen waarom effectieve reanimatie belangrijk is 

 

• Inzien wat het belang is van coronaire perfusiedruk (CPP) 

 

• De kenmerken vaststellen van effectieve reanimatie volgens de 

richtlijnen 

 

• De effecten beschrijven van vermoeidheid van de hulpverlener 

op thoraxcompressies 
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Doelen 

Overzicht van het gebruik van LUCAS waaronder: 

 
• Beademing 
 

• Transport van de patiënt 
 

• De accu vervangen 
 

• Van de patiënt verwijderen 
 

• Schoonmaken 
 

• De zuignap verwijderen en 

installeren 

• Uitpakken 
 

• In elkaar zetten 
 

• Aanpassen 
 

• Bediening 
 

• Stabilisatieband  
 

• Defibrillatie 
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Plotselinge hartstilstand  

Behandelmogelijkheden 

 
• Reanimatie 

 

• Defibrillatie 
 

• Zuurstofvoorziening door  

 beademing 
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De reanimatierichtlijnen zijn gewijzigd 

om reanimatie effectiever te maken 

 

Waarom is reanimatie zo belangrijk? 
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Coronaire perfusiedruk 

(CPP) 

• Maat voor de druk die de bloedstroom naar de 

hartspier bepaalt 
 

• Gemiddeld 60 mmHg 

 

• CPP daalt drastisch bij circulatiestilstand  
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Reanimatie 

• Brengt bloed en zuurstof naar 

hersenen en hart 
 

• Genereert CPP 
 

• CPP ≥ 15 mmHg wordt 

geassocieerd met spontane 

terugkeer van circulatie 

Paradis NA, Gerard B, Rivers EP. et al. Coronary perfusion pressure and the return of spontaneous circulation in human 

cardiopulmonary resuscitation. JAMA. 1990;263:1106-1113. 
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Drie stadia van  

hartstilstand 
1. Elektrisch: 
 

• 0-3 minuten 
 

• Onmiddellijk defibrilleren 
 
 

2. Circulatoir: 
 

• 4-10 minuten 
 

• Reanimatie: er kan voldoende 
CPP worden opgewekt voor 
spontane terugkeer van 
circulatie 

3. Metabool: 
 

• > 10 minuten 
 

• Spontane terugkeer van 

circulatie zeer 

onwaarschijnlijk 

Weisfeldt ML, Becker LB. Resuscitation After Cardiac Arrest. A 3-phase time-sensitive model. JAMA. 2002;288(23):3035-3038. 
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Vermoeidheid van 

reddingswerker 
• Kan leiden tot onvoldoende 

compressiesnelheid en -diepte 
 
• Significante vermoeidheid en 

ondiepe compressies zijn te 
zien na 1 minuut reanimeren1 

 
• Hulpverleners ontkennen 

vermoeidheid gedurende ≥ 5 
minuten2 

1 Ochoa FJ, Ramalle-Gómara E, Lisa V, Saralegui I. The effect of rescuer fatigue on the quality of chest compressions. Resuscitation. 1998;37:149-52. 
2 Hightower D, Thomas S, Stone C, Dunn K, March J. Decay in quality of closed-chest compressions over time. Annals of Emergency Medicine. 

1995;26:300-303. 
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Aanbevelingen voor 

reanimatie 

 • Ratio: 30 compressies per 2 beademingen 

• Snelheid: ten minste 100 compressies/minuut 

• Diepte: ten minste 5 cm 

• Gebruikscyclus: 50% 

• Borstkas helemaal omhoog laten komen 

• Zo min mogelijk onderbrekingen 

• De hulpverlener die de compressies uitvoert elke minuut afwisselen 

2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardio-vascular Care, Circulation 

2010; 122: S639-946 
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De kwaliteit van de  

reanimatie telt 

• De richtlijnen zijn gebaseerd op een groot aantal onderzoeken 
naar de optimale reanimatietechniek voor een hoge coronaire 

perfusiedruk en succesvolle defibrillatie  
 
• Uit onderzoek is gebleken dat het ongeveer 90 seconden duurt 

na een onderbreking van de compressies voordat het eerdere 
CPP-niveau is hersteld 

 

• Met mechanische thoraxcompressies worden onnodige 
onderbrekingen van compressies geëlimineerd 

Steen S, Liao Q, Pierre L, Paskevicius A, Sjöberg T. The critical importance of minimal delay between chest compressions and 

subsequent defibrillation: a haemodynamic explanation. Resuscitation. 2003;58:249-258. 
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Conclusies 

• Perfusie van hart en hersenen is van 
essentieel belang 

 
• De richtlijnen zijn aangepast voor een 

effectievere reanimatie 
 
• De meeste hulpverleners houden 

reanimatie volgens de richtlijnen niet of 
nauwelijks vol 

 
• Een nieuwe oplossing voor een 

verbeterde reanimatie 
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LUCAS™2 

• LUCAS is een draagbaar apparaat dat 

externe hartcompressies uitvoert 

 

• LUCAS voldoet aan alle aanbevolen 

richtlijnen voor effectieve reanimatie, 

zonder vermoeid te raken 

 

• LUCAS kan worden gebruikt tijdens 

transport 

 

• LUCAS is eenvoudig in gebruik en een 

fantastische aanvulling op het team 
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LUCAS™2-thoraxcompressiesysteem 
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Toepassing 

• Volwassen patiënten met een acute circulatiestilstand  
 

• Verlies van bewustzijn 
 

• Geen spontane ademhaling of hartslag 

 

• LUCAS mag alleen worden gebruikt wanneer 

thoraxcompressies van nut zijn voor de patiënt 
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Contra-indicaties 

• Als LUCAS niet veilig of correct op de borstkas 

van de patiënt kan worden geplaatst. 
 

• Te kleine volwassen patiënten 
 

• Te grote patiënten 
 

 

     Volg altijd de lokale en/of internationale 

reanimatierichtlijnen bij het gebruik van LUCAS. 



 -   AAN/UIT  
 
 
 -   AANPASSEN 
 
 -   PAUZE (vergrendeld) 
 
 -   ACTIEF (continue) – LUCAS voert continu 

thoraxcompressies uit. Het groene LED-lampje knippert 
8 keer per minuut om aan te geven dat het tijd is voor de 
beademing 

 
 -   ACTIEF (30:2) – LUCAS voert 30 thoraxcompressies uit 

en stopt dan gedurende 3 seconden. 
     Tijdens deze onderbreking kan de persoon die LUCAS 

bedient 2 beademingen uitvoeren. Na de onderbreking 
wordt de cyclus hervat. Een knipperend lampje en een 
alarmsignaal waarschuwen voor het begin van een 
beademingspauze 

 
 -   MUTE 
 
 -   Batterijindicator 
 
 -   Waarschuwingslampje 
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LUCAS™2-thoraxcompressie- 

systeem 

Bedieningspaneel: 
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Basisstappen voor gebruik 

• Beademing 
 

• Transport van de patiënt 
 

• De accu vervangen 
 

• Van de patiënt verwijderen 
 

• Schoonmaken 
 

• De zuignap verwijderen en 

installeren 

• Aankomst bij de patiënt 
 

• Uitpakken 
 

• In elkaar zetten 
 

• Aanpassen 
 

• Bediening 
 

• Stabilisatieband  
 

• Defibrilleren 
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Aankomst bij de patiënt 

• Bevestig de circulatiestilstand  

• Begin met handmatige 

reanimatie tot LUCAS 

gebruiksklaar is 
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LUCAS™2 uitpakken 

• Leg de tas neer met de opening 

naar u toe 

 

 

 

 

 
• Leg uw linkerhand op de zwarte 

band aan de linkerkant en trek aan 

het rode handvat zodat de tas open 

vouwt 
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LUCAS™2 activeren 

• Druk één seconde op AAN/UIT om 

LUCAS 2 in de tas op te starten en de 

zelftest te starten. Het groene LED-

lampje naast de AANPASSEN-knop 

gaat branden als LUCAS klaar is voor 

gebruik 

 

 

 

    NB: LUCAS sluit na vijf minuten 

automatisch af als u de AANPASSEN-

modus aan laat staan. 
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In elkaar zetten 

• Haal de onderplaat uit de draagtas 
 

• Stop handmatige reanimatie 
 

• Zorg ervoor dat u het hoofd van de 
patiënt ondersteunt 
 

• Leg de onderplaat voorzichtig onder 
de patiënt, direct onder de oksels 
 

• Hervat handmatige reanimatie 
 

     NB: Als de onderplaat in de juiste 
positie ligt, kan de zuignap 
makkelijker en sneller worden 
bevestigd. 



Oriëntatiegids 900111-10 RevB 25 

In elkaar zetten 

• Houd de handvatten van de 
zijsteunen vast en neem het 
bovendeel van de LUCAS uit de 
tas 

• Trek eenmaal aan de 

ringen om te controleren 

of de sluitingen openen.  

 

• Laat de ringen los. 
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In elkaar zetten 

• Bevestig de onderplaat aan uw kant 

aan de rugplaat 
 

• Stop met handmatige reanimatie 
 
 
 

• Bevestig de andere zijsteun aan de 

onderplaat, zodat de twee zijsteunen 

aan de onderplaat zijn vergrendeld. 

Controleer of u een klik hoort 
 

• Trek eenmaal omhoog om correcte 

bevestiging te controleren 
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De zuignap plaatsen 

       Voor een effectieve compressie en ter 

voorkoming van ernstige verwondingen is het 

belangrijk dat de zuignap correct geplaatst is 

en gecentreerd wordt boven het borstbeen 

van de patiënt:  
 

• Het compressiepunt moet op dezelfde plaats 

liggen als bij handmatige reanimatie en 

volgens de richtlijnen 

 

• Als het drukkussen in de zuignap zich in de 

juiste positie bevindt, zit de onderrand van 

de zuignap direct boven het uiteinde van 

het borstbeen 
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Aanpassingsprocedure 

• Indien nodig kunt u het apparaat 
verplaatsen door aan de zijsteunen 
te trekken en zo de positie te 
wijzigen 
 

• Voer de compressies op de juiste 
plek uit om ernstige verwondingen 
te voorkomen en om ervoor te 
zorgen dat de compressies effectief 
zijn 
 

• Hervat de handmatige reanimatie 
als u de LUCAS niet veilig en 
correct op de borstkas van de 
patiënt kunt plaatsen 
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Aanpassingsprocedure 

• Let erop dat LUCAS in de AANPASSEN-
modus staat 
 

• Druk de zuignap met twee vingers omlaag 
tot het drukkussen de borstkas van de 
patiënt raakt, zonder de borstkas in te 
drukken 
 

• Druk op PAUZE om de startpositie te 
vergrendelen. Haal nu uw vingers van de 
zuignap* 
 

• Als u de PAUZE-modus of ACTIEF-
modus niet kunt activeren als het 
drukkussen de borstkas van de patiënt 
raakt en als LUCAS 3 snelle 
alarmsignalen geeft, is de patiënt te klein. 
Hervat de handmatige compressies 

*Bij softwareversie 2.1. corrigeert LUCAS de positie van het drukkussen voor de juiste startpositie (binnen een bereik van 30 mm) 

wanneer het drukkussen te hard of te zacht op de borstkas wordt geduwd. 
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Aanpassingsprocedure 

• Gebruik LUCAS niet als: 
 

• Het drukkussen de borstkas niet 

raakt 

• Het bovendeel niet om de patiënt 

past of de sluitingen niet aan de 

onderplaat bevestigd kunnen 

worden 

 

• Hervat handmatige 

compressies 
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Aanpassingsprocedure 

• Het is essentieel om noodzakelijke aanpassingen snel te doen om 

de 'no flow‘-tijd of de tijd zonder compressies te minimaliseren 
 

• Als de onderplaat eenmaal onder de patiënt ligt, mag het 

stopzetten van de handmatige compressies, het bevestigen van 

het bovendeel van LUCAS en het hervatten van de mechanische 

compressies in totaal niet meer dan twintig seconden duren 
 

• “Oefening baart kunst” 
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Bediening 

• Controleer juiste positionering. Als 

dit niet het geval is: 
 

• Druk op AANPASSEN, trek de 

zuignap omhoog om te 

herpositioneren en een nieuwe 

startpositie te bepalen. Druk op 

PAUZE 

 

• Druk op ACTIEF (continue) OF 

ACTIEF (30:2) om met de 

compressies te beginnen 

 

     NB: In de PAUZE-modus 

onderbreekt LUCAS de compressies 

maar onthoudt de patiëntinstellingen 
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Stabilisatieband 

• De LUCAS-stabilisatieband helpt een juiste positie te 

behouden tijdens het bedienen 
 

• Bevestig de band terwijl LUCAS actief is om de 

onderbreking te minimaliseren 

 

• Til het hoofd van de patiënt voorzichtig op en leg het 

kussen onder de nek van de patiënt 
 

• Verbind de gespen op de zijsteunen met de gespen 

aan de kussenband 
  

• Houd de LUCAS-zijsteunen stevig vast en trek de 

kussenbanden aan 
 

      NB: Wacht met het toepassen van de LUCAS-

stabilisatieband als deze de behandeling zou 

vertragen of belemmeren 
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Defibrilleren 

• Defibrillatie kan worden uitgevoerd 

terwijl LUCAS actief is 
 

• U kunt de elektroden voor 

defibrillatie aanbrengen voor of 

nadat LUCAS in positie is geplaatst 

 

     NB: Let erop dat de elektroden of 

draden niet onder de zuignap 

komen 
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Defibrilleren 

• Voer het defibrilleren uit volgens de 

instructies van de fabrikant van de 

defibrillator 
 

• Let erop dat de zuignap na het 

defibrilleren nog in de juiste positie 

zit. Pas indien nodig de positie aan 
 

• LUCAS hoeft alleen te worden 

onderbroken voor een ECG-

analyse. Thoraxcompressies 

storen de ECG-analyse  
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Beademing 

• Onbeschermde luchtweg 
 

• Gebruik LUCAS in de modus ACTIEF 
(30:2)  

• Beadem volgens de richtlijnen, tijdens 
de pauzes 
 

• Beschermde luchtweg 
 

• Gebruik LUCAS in de modus ACTIEF 
(continue)  

• Beadem volgens de richtlijnen, 
onafhankelijk van werking van LUCAS 

 

• Volg altijd de lokale en/of 
internationale beademingsrichtlijnen 
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Transport van de patiënt 

• Zet armen van patiënt vast 
 

• Bevestig de polsbanden van 

LUCAS aan de armen van patiënt 

 

• Let erop dat bij het gebruik van de 

polsbanden het infuus nog kan 

worden ingebracht 
 

• Til LUCAS niet op aan de 

polsbanden 
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De patiënt optillen 

• Twee personen aan weerskanten 

van de patiënt en een persoon die 

het hoofd van de patiënt 

ondersteunt, ook bij het gebruik van 

de stabilisatieband 

 

• Degenen aan weerskanten van de 

patiënt tillen met één hand onder de 

sluitingen van de onderplaat. Pas op 

met vingers bij sluitingen 

 

• Andere hand tilt het been van de 

patiënt 
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De patiënt optillen 

• Druk op PAUZE om de compressies 

tijdelijk stop te zetten tijdens het 

optillen 

  

• Zorg ervoor dat de zuignap in de 

juiste positie boven de borstkas van 

de patiënt zit 
 

• Druk op ACTIEF (continue) of 

ACTIEF (30:2) om de compressies te 

hervatten 

of 
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De patiënt vervoeren 

       LUCAS kan worden gebruikt 

tijdens het transport van de patiënt 

als: 
 

• LUCAS en de patiënt veilig zijn 

bevestigd op het transportmiddel 
 

• LUCAS in de juiste positie en hoek 

blijft ten opzichte van de borstkas 

van de patiënt 
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De accu vervangen tijdens het 

gebruik 
• Houd een opgeladen reserveaccu klaar 

 
• Druk op PAUZE om de compressies tijdelijk stop te 

zetten 
 

• Trek de lege accu naar buiten en omhoog. Plaats de 
opgeladen LUCAS-accu.  
 

• Wacht tot het groene PAUZE-modus LED-lampje 
brandt 
 

• Druk op ACTIEF om de compressies te hervatten 

Zorg voor zo min mogelijk onderbrekingen tijdens het vervangen van de accu. Om de 

onderbrekingen te beperken, raden wij u aan om altijd een opgeladen LUCAS-accu in de tas 

te hebben. 

 

Dankzij LUCAS Smart Restart onthoudt het apparaat de instellingen en startpositie 

gedurende 60 seconden. 
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Van de patiënt verwijderen 

• Druk één seconden op AAN/UIT om het apparaat uit te schakelen 
 

• Als de LUCAS-stabilisatieband bevestigd is aan LUCAS, verwijder 

dan de kussenband, een onderdeel van de stabilisatieband, van de 

zijsteunbanden 
 

• Trek aan de ringen om het bovendeel van de onderplaat te 

verwijderen 
 

• Verwijder de onderplaat als de gezondheid van de patiënt dit 

toestaat 
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LUCAS™2 schoonmaken 

 

• Verwijder de gebruikte en vervuilde zuignap 
 

• Maak alle oppervlakken en banden schoon met een zacht doekje 

en warm water met daarin een mild schoonmaakmiddel of 

desinfecteermiddel, zoals 
• 70% isopropylalcoholoplossing 

• quaternair ammoniumzout 

• 45% isopropylalcohol met extra schoonmaakmiddel 

• 10% bleek 
 

• Dompel LUCAS niet onder water. Het apparaat kan beschadigd 

raken als de kap in aanraking komt met water 
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De zuignap vervangen 

• Verwijder de gebruikte en 

vervuilde zuignap 
 

• Plaats een nieuwe zuignap 

zoals op de afbeelding rechts 
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Bijwerkingen 

• Kneuzing van de borstkas en een pijnlijke borstkas 

komen veel voor na gebruik van LUCAS 
 

• Het International Liaison Committee on Resuscitation 

(ILCOR) noemt de volgende bijwerkingen van 

reanimatie: 
 

• Ribfracturen en andere verwondingen zijn veelvoorkomende maar 

acceptabele gevolgen van reanimatie, gelet op het alternatief, namelijk 

dood door hartstilstand 
 

• Na reanimatie moeten alle patiënten worden gecontroleerd op aan de 

reanimatie gerelateerde verwondingen 

2005 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Emergency Cardiovascular Care (ECC) Science with 
Treatment Recommendations. Circulation. 2005;112(suppl III):III-11. 
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Samenvatting 

• Er is hernieuwde aandacht voor reanimatie 
 
• Grotere nadruk op het naleven van reanimatierichtlijnen 

 
• LUCAS maakt effectieve en consistente compressies eenvoudig 

mogelijk 
 
• LUCAS helpt onnodige onderbrekingen van compressies te 

minimaliseren 
 
• LUCAS is van nut voor zowel hulpverlener als patiënt 
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