Patiënteninformatie
Cardioversie / Conversie
In overleg met uw cardioloog is besloten om bij u een cardioversie te verrichten. Deze
informatiefolder heeft als doel u informatie te geven over cardioversie / conversie.
Waarom een cardioversie?
Het hart heeft onder normale omstandigheden een regelmatige hartslag, het zogenaamde
sinusritme. Bij u is een onregelmatige hartslag geconstateerd. Dit hoeft niet gevaarlijk te zijn.
Wel is het om verschillende redenen beter om een regelmatig ritme te hebben.
Hartritmestoornissen kunnen op twee manieren behandeld worden. Met medicijnen (chemische
cardioversie) of met behulp van een defibrillator. Met een defibrillator wordt onder een
kortdurende narcose een elektrisch impuls gegeven aan de hartspier om het normale hartritme
weer te herstellen. We spreken hierbij van een elektrocardioversie of ECV.
U heeft een afspraak bij de CCU route 29 (aldaar aanbellen) op:
………………………………………

om

….………………. uur

Bij niet tijdig annuleren (uiterlijk 24 uur van tevoren) zal het wettelijke toegestane bedrag
in rekening worden gebracht. Wilt u bij verhindering tijdig afbellen, er kan dan een andere patiënt
in uw plaats worden geholpen. Afzeggen kan van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 via de
polikliniek cardiologie telefoon: (079) 346.28.08.
Indien u te laat komt voor uw afspraak kan het zijn dat u een nieuwe afspraak moet maken.
Wij verzoeken u om een actuele medicatielijst mee te nemen (deze kunt opvragen bij uw
apotheek). Indien u onder behandeling bent bij de trombosdienst verzoeken wij u de INR
waarden van de afgelopen 4 weken mee te nemen naar uw afspraak.
Dag van de behandeling
Heeft u een afspraak om 11.00 uur, dan mag u de avond voor de cardioversie vanaf 00.00 uur
niets meer eten, drinken en roken. Uw medicijnen mag u wel innemen met een klein slokje
water. Heeft u een afspraak om 14.00 uur, dan mag uiterlijk tot 8 uur 's morgens een licht
ontbijt. Hierna niet meer eten, drinken en roken. Uw medicijnen mag u wel innemen met een
klein slokje water.
U meldt zich op de CCU afdeling route 29 hier kunt u aanbellen. Er wordt eerst een hartfilmpje
(ECG) gemaakt. Dit is om te controleren of het hartritme niet spontaan of onder invloed van
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medicijnen in een sinusritme is geschoten. Als dat het geval is, is een behandeling niet meer
nodig.
Als blijkt dat het hartritme nog steeds onregelmatig is dan wordt de behandeling in gang gezet.
De CCU verpleegkundige brengt bij u een infuusnaaldje in. Door dit naaldje krijgt u het medicijn
waardoor u onder narcose wordt gebracht.

De behandeling
Vooraf aan de behandeling wordt u een aantal vragen gesteld over uw lichamelijke conditie. U
wordt onder een lichte narcose gebracht . U krijgt het narcosemiddel via een infuus, gegeven
door de anesthesist. De anesthesist bewaakt tijdens de elektrocardioversie uw ademhaling,
bloeddruk en zuurstofgehalte. Tijdens de narcose krijgt u via een kapje zuurstof toegediend.
Wanneer u helemaal in slaap bent, wordt het elektrisch impuls toegediend. In de volksmond
wordt dit meestal een ‘schok’ genoemd. Bij de uitvoering van de cardioversie zijn een cardioloog
en één of twee verpleegkundigen aanwezig.
Na de behandeling
Ongeveer tien minuten na de behandeling bent u weer wakker. De narcose geeft meestal geen
vervelende nawerkingen.
Gedurende een uur wordt uw hartritme, bloedruk en zuurstofgehalte gecontroleerd. Soms is de
huid op de plaats waar de elektrische schok is gegeven wat rood en voelt het branderig aan. Dit
is ongeveer te vergelijken met verbranding door de zon. De plek kunt u het beste met een
neutrale crème insmeren.
De cardioloog geeft aan wanneer u weer naar huis mag. Meestal is dit dezelfde dag.
De eerste 24 uur mag u geen voertuig besturen. Zorgt u er dus voor dat u naar huis wordt
gebracht door een bekende. Eenmaal thuis kunt u alles weer doen zoals u gewend bent.
Afspraak voor controle
Als u weer naar huis mag, krijgt u een polikliniekafspraak voor de cardioloog mee.
Tot slot
Indien u zelf merkt dat uw hartritmestoornis voorbij is, komt u dan toch op het afgesproken
tijdstip naar de CCU voor het maken van een hartfilmpje (ECG) om dit te registeren. Mocht u na
het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek
cardiologie. De polikliniek cardiologie is bereikbaar van: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30
uur via telefoonnummer: (079) 346.28.08.
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Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over
deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer
of via info@llz.nl.
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