Cardiologie

Cardioversie
Herstellen van het hartritme door elektrische schok
Inleiding
U heeft deze folder ontvangen, omdat u binnenkort een cardioversie moet
ondergaan. U heeft een onregelmatig hartritme. Misschien heeft u daarvoor al
medicijnen gekregen, maar hadden die niet het gewenste resultaat. Nu zal
geprobeerd worden door middel van een elektrische schok uw hartritme weer
normaal te krijgen.
Wat is een cardioversie?
Cardioversie is een behandeling voor hartritmestoornissen, vooral boezemfibrilleren
en boezemflutter. Hierbij trekken de boezems van het hart door snelle elektrische
prikkels zeer snel achter elkaar samen. Ook de kamers van het hart trekken vaker
dan normaal achter elkaar samen.
Als gevolg hiervan pompt het hart minder bloed rond in uw lichaam. Deze
hartritmestoornissen kunnen allerlei klachten veroorzaken, zoals:
 hartkloppingen;
 duizeligheid;
 kortademigheid;
 vermoeidheid.
Bij een cardioversie
behulp van de
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impuls gegeven aan de
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Gang van zaken
Bij een cardioversie is het noodzakelijk uw hart te bewaken aan de monitor. De
behandeling vindt plaats op de Eerste Hart Hulp of de afdeling Hartbewaking. Het
komt soms voor dat uw behandeling niet doorgaat door spoedopnames. In dat geval
wordt u gebeld.

Voorbereiding
 Voor deze behandeling moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf 24.00 uur
niks meer mag eten en/of drinken.
 Ochtendmedicatie mag u wel thuis innemen (ook de bloedverdunners), tenzij de
cardioloog dit anders met u heeft afgesproken.
 Het is belangrijk dat uw bloed goed ontstold is. Daarom moet u gedurende 3
weken onafgebroken de bloedverdunning innemen, tenzij u bekend bent bij de
trombosedienst. Zij controleren uw INR waarde.
 Neem uw ziekenhuispasje mee.
 Medicijnlijst en medicijnen meenemen.
De dag van behandeling
U meldt zich om 7.15 uur op de afdeling
Eerste Hart Hulp via routenummer 84, afdeling K2.
De verpleegkundige brengt u naar de kamer. Daar wordt u aangesloten aan de
monitor en krijgt u een infuus.
Ook wordt er bloed afgenomen en een hartfilmpje gemaakt om uw hartritme te
beoordelen.
Aan de hand van de uitslagen bekijkt de cardioloog of de behandeling door kan
gaan.

De behandeling
Het streven is om uw verblijf in het ziekenhuis zo kort mogelijk te laten zijn. De
behandeling vindt rond 8.00 uur plaats. Mocht dit niet haalbaar zijn dan zal de
cardioloog dit met u bespreken.
De anesthesioloog dient u via het infuus medicijnen toe, zodat u tijdens de
behandeling slaapt. Na enkele minuten wordt u weer wakker. Als u goed wakker bent
mag u weer eten en drinken.
De behandeling is geslaagd als uw hartritme weer normaal is. Er wordt nogmaals
een hartfilmpje gemaakt. Wanneer het gewenste resultaat niet bereikt is hoort u dit
van de cardioloog.
Na de behandeling
Na de cardioversie wordt u nog 1 uur bewaakt aan de monitor. Daarna mag u naar
huis.
Wij adviseren u dringend vervoer te regelen voor na uw behandeling.
Doordat u een kortdurende narcose heeft gehad is het niet veilig om alleen naar huis
te gaan. Ook reizen met het openbaar vervoer is niet aan te raden.
Het is verstandig om de eerste 24 uur rustig aan te doen.
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Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens
het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met onderstaande afdeling.
Locatie Venlo
Afdeling Hartbewaking (CCU)
routenummer 84, laag 2
(077) 320 57 95
Afdeling Eerste Hart Hulp (EHH)
routenummer 84, laag 2
(077) 320 57 74

VieCuri Medisch Centrum
Locatie Venlo
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
(077) 320 55 55
Locatie Venray
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
 (0478) 52 22 22
Meer informatie www.viecuri.nl
Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl
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