Cardioversie
Cardiologie

Beter voor elkaar
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Inleiding
Binnenkort moet u een cardioversie ondergaan.
In deze folder kunt u informatie vinden over de gang van zaken vóór en
tijdens uw verblijf in het ziekenhuis en informatie over de behandeling zelf.

Wat is een cardioversie?
In een gewone situatie klopt het hart ongeveer 80 keer per minuut. Door
bepaalde oorzaken kan het hart onregelmatig gaan kloppen (er wordt dan
gesproken van een hartritmestoornis). Dit is niet zoals het zou moeten. We
moeten dan een behandeling gaan opstarten.
Bij een cardioversie wordt met behulp van een defibrillator (apparaat) onder
narcose een elektrische impuls gegeven aan de hartspier om het normale
ritme weer beter te maken.
• Komt u voor de eerste keer voor een cardioversie of is het langer dan
een half jaar geleden, dan wordt er een telefonische afspraak voor u
gemaakt bij de anesthesioloog van de preoperatieve screening (POS). U
moet een vragenlijst invullen voor deze afspraak.  U kunt de
vragenlijst thuis via patiëntenportaal (met uw digid code) invullen met
de code die u heeft gekregen van de assistent. U krijgt een gesprek over
uw gezondheid en medicijngebruik. Ongeveer een week voor de
cardioversie wordt u gebeld door de Centrale opnameplanning over de
datum en het tijdstip dat u in het ziekenhuis verwacht wordt.
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• Heeft u al vaker (korter dan 6 maanden geleden) een cardioversie gehad,
dan krijgt u geen afspraak bij de anesthesioloog. U wordt wel gebeld
door de preoperatieve screening (POS) om te vragen of er nog
wijzigingen zijn in uw situatie, bijvoorbeeld medicatie. Een week voor de
cardioversie wordt u gebeld door de Centrale opnameplanning over de
exacte datum en het tijdstip dat u in het ziekenhuis verwacht wordt.

Voorbereidingen
Vanwege de narcose die u zult krijgen, geldt een nuchterbeleid.
Dit houdt het volgende in:
• U mag eten tot 6 uur voor de opname.
• U mag heldere vloeistoffen drinken (water, thee, appelsap of zwarte
koffie) tot 2 uur voor de opname. Dus geen melkproducten.
• Kauwgom mag tot 2 uur voor opname.
Niets anders dan dit en niet later dan 2 uur voor uw komst naar het
ziekenhuis!
De medicatie die u normaal gesproken neemt, kunt u blijven gebruiken.
Neem voor de zekerheid nachtkleding mee.
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Behandeling
Op de dag dat de cardioversie plaatsvindt zal er een hartfilmpje (ecg)
worden gemaakt.
Het kan gebeuren dat uw hartritme dan weer goed blijkt. Dan gaat de
behandeling niet door en wordt er een afspraak gemaakt bij uw cardioloog.
Als de cardioversie wel doorgaat, gaat u naar de verpleegafdeling. Als u
antistollingsmedicijnen gebruikt en u bent hiervoor bekend bij de
trombosedienst dan moet u eerst bloed laten prikken om de INR te laten
bepalen. Hieraan kan de arts zien hoe dik of dun uw bloed is. Zodra uw
bloed uitslag bekend is krijgt u op de verpleegafdeling te horen of de
cardioversie doorgaat of niet.
Op de afdeling zal een verpleegkundige u een infuusnaaldje
geven, waardoor de narcose wordt toegediend. U krijgt een operatiejas aan
voor de behandeling. Indien u een fors behaarde borstkas heeft, dan
worden de haren verwijderd. Voordat de behandeling begint, moet u uw
eventuele gebitsprothese verwijderen. Ook moeten uw sieraden af.
De behandeling vindt plaats op de uitslaapkamer van de operatie-afdeling.
De behandeling vindt plaats onder een lichte narcose, die u wordt gegeven
door de anesthesioloog.
Terwijl u slaapt wordt de elektrische impuls toegediend door de cardioloog.
U merkt hier niets van. De behandeling duurt ongeveer tien minuten.
U krijgt na afloop direct te horen of de behandeling gelukt is.
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Na afloop
Na de behandeling wordt u teruggebracht naar de afdeling en voert de
verpleegkundige nog een aantal controles uit, zoals het meten van de
bloeddruk en polsslag. Gedurende een uur wordt uw ritme bewaakt.
U mag zo snel mogelijk weer wat eten en drinken.
Op de borstkas kan een lichte irritatie en wat roodheid optreden. Meld u dit
aan de verpleegkundige, we geven u zo nodig wat verzachtende crème.
Na de behandeling wordt een hartfilmpje gemaakt. Indien het hartritme en
uw algehele conditie goed is, mag u naar huis.
U dient zorg te dragen voor begeleiding naar huis. U heeft namelijk narcose
gekregen, waardoor u niet zelf auto mag rijden.
U wordt geacht met de medicijnen die u voor de behandeling al gebruikte
door te gaan tot de volgende polikliniekcontrole, tenzij anders wordt
afgesproken.

Resultaat van de behandeling
Er bestaat een mogelijkheid dat de behandeling niet het gewenste resultaat
oplevert. De cardioloog zal met u eventuele andere mogelijkheden
bespreken.

Wel gelukt, maar opnieuw hartritmestoornis
Het kan ook zijn dat de cardioversie in eerste instantie wel gelukt is, maar
dat uw hartritme ‘s avonds of een van de volgende dagen toch weer
onregelmatig of snel wordt. De cardioloog zal met u eventuele andere
mogelijkheden bespreken.
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Tot slot
Wij hopen dat u na het lezen van deze folder, antwoord heeft gekregen op
eventuele vragen. Mochten er echter nog vragen of onduidelijkheden zijn,
dan kunt u terecht bij de verpleegkundigen van uw verpleegafdeling.
Heeft u vooraf nog vragen dan kunt u bellen naar de afdeling Cardiologie.

Telefonische bereikbaarheid:
Verpleegafdeling Cardiologie:
Afdeling 4CJ: (dagbehandeling)
Afdeling 6A:
Afdeling 6B:
Polikliniek Cardiologie:

010 297 52 24
010 297 52 61
010 297 52 64
010 297 52 10

De Nederlandse Hartstichting heeft een informatielijn voor vragen over
hart- en vaatziekten: (0900) 30 00 300, bereikbaar tussen 9.00 en 13.00
uur. Zie ook www.hartstichting.nl
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
.ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺘﺮﺟﻢ أو ﯾﺸﺮح ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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