
                                                     Cardioversie 1

Cardioversie

Wat is cardioversie
Cardioversie is een behandeling voor patiënten met hartritmestoornissen. Tijdens de cardioversie
gebruikt de cardioloog een apparaat om een elektrische schok door de hartspier te geleiden om zo
het normale hartritme te herstellen. Cardioversie kan gebruikt worden voor verschillende
hartritmestoornissen, meestal wordt het toegepast bij boezemfibrilleren of bij boezemflutter.

Waar wordt de behandeling gegeven
De behandeling vindt plaats op een kamer nabij de hartbewaking, route 91. Op de dag van de
behandeling kan je je daar melden.

Hoe bereid je je voor
Je mag de dag van het onderzoek vanaf 00.00 uur niet meer eten en drinken. Wel neem je
jouw medicijnen in met een beetje water.
Wij raden je aan jouw sierraden thuis te laten.
De eerste 24 uur na de cardioversie mag je niet deelnemen aan het verkeer en niet zelfstandig
autorijden of fietsen. Regel daarom iemand die je naar huis kan brengen.

De behandeling
Voor de cardioversie verwijder je al jouw halssieraden en eventueel jouw kunstgebit.

De verpleegkundige plakt stickers op jouw borst. Daarna word je aangesloten op een monitor. Op de
monitor is jouw hartritme te zien. 
Om jouw arm krijg je een manchet van een bloeddrukmeter. Deze manchet pompt regelmatig op
om jouw bloeddruk te meten.  
In jouw andere arm wordt een infuusnaaldje ingebracht, waardoor medicijnen kunnen worden
toegediend.

De anesthesioloog komt om jou een slaapmiddel te geven en jouw ademhaling te regelen. Door de
medicijnen val je snel in een kortdurende slaap. Hierdoor merk je niets van de behandeling.

Direct na de behandeling word je wakker. Je hoort dan van jouw arts of jouw hartritme zich
genormaliseerd heeft.

Zodra je goed wakker bent mag je weer eten en drinken.

Let op  
Jouw hartritme wordt altijd gecontroleerd. Mocht je een sinusritme hebben dan volgt er geen
cardioversie.

Duur van de behandeling 
Cardioversie duurt slechts enkele minuten.

Na de behandeling
Dezelfde dag mag je meestal naar huis.
De eerste 24 uur na de cardioversie mag je niet deelnemen aan het verkeer en niet zelfstandig
autorijden of fietsen.
Vaak blijf je medicijnen gebruiken, ook als de ingreep succesvol was. Tijdens de eerstvolgende
poliklinische controle bespreekt jouw arts met jou of je kan minderen of zelfs stoppen met jouw
medicijnen.
Neem die dag geen belangrijke beslissingen, voer geen belangrijke transacties uit.
Gebruik geen alcoholische dranken.
Je kan thuis weer alles doen zoals je gewend was.
Je kan last hebben van een branderig gevoel op de plaatsen waar de elektrische schok is
toegediend. Deze plaatsen kunnen ingesmeerd worden met een verkoelende zalf.
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Soms komt de ritmestoornis na een paar dagen of weken terug. Neem dan contact op met de
secretaresse van jouw cardioloog om een vervroegde afspraak te maken.
Wanneer je lichamelijke klachten hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de
huisarts.

Heb je nog vragen?
Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als een aanvulling
hierop. Hierdoor kan je alles nog eens rustig na lezen. 
Heb je nog vragen over de behandeling, dan kan je die stellen aan de verpleegkundigen op de
afdeling waar je bent opgenomen of bij de cardioloog bij wie je onder behandeling bent. 
Tijdens kantooruren kan je contact opnemen met: polikliniek cardiologie, telefoonnummer: 040 -
286 48 80.

Je kan ook één van de volgende websites bezoeken:  
www.annaziekenhuis.nl  
www.mijncardioloog.com

Wilt u deze informatie online bekijken ga dan naar  
https://www.st-anna.nl/behandelingen/car006-cardioversie/  
Of scan met uw telefoon of tablet de QR-code. 
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