Cardioversie

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Binnenkort wordt u opgenomen op de afdeling hartbewaking voor een
cardioversie. Deze behandeling is erop gericht een ritmestoornis van
het hart te beëindigen door het toedienen van een elektrische schok.
Die schok moet ervoor zorgen dat de hartspiercellen die het hart teveel
prikkelen, op orde worden gebracht. Hierdoor krijgt het hartritme weer een
rustige en regelmatige frequentie. Een cardioloog begeleidt de cardioversie.

Voorbereiding
In verband met de behandeling mag u vanaf zes uur voor de behandeling
niets meer eten en roken. Tot twee uur voor opname mag u heldere
vloeistoffen (zoals water, thee, koffie zonder melk, heldere soep,
vruchtensap zonder vruchtvlees, heldere, niet-alcoholische dranken, maar
géén melkproducten) gebruiken.
Als u onder controle bent bij de trombosedienst en u Acenocoumarol of
Marcoumar gebruikt dan mag u deze gewoon innemen op de normale tijd.
Uw trombosedienst is door het ziekenhuis op de hoogte gesteld van de
behandeling en past uw dosering hierop aan.
Gebruikt u normaal gesproken ’s ochtends medicijnen (bijvoorbeeld Pradaxa
(Dabigatran), Xarelto (Rivaroxaban) of Eliquis (Apixaban)), neem deze
medicijnen dan ook in op de dag van de cardioversie. Dit kan eventueel met
een slokje water.

Hoe verloopt een cardioversie?
U meldt zich op de afgesproken tijd bij de receptie in de centrale hal. Op de
afdeling hartbewaking wordt u ontvangen door een verpleegkundige, die u
naar een bed begeleid. U krijgt van de verpleegkundige een pyjamajas en
wordt u aangesloten aan de monitor, zodat uw hartritme zichtbaar wordt.
Vervolgens wordt er een elektrocardiogram gemaakt en wordt uw bloeddruk
gemeten.
Soms is het noodzakelijk om bloed af te nemen. De verpleegkundige brengt
een infuus(-naald) bij u aan, zodat medicijnen kunnen worden toegediend.
Daarna komt de anesthesist bij u om via het infuus een slaapmiddel toe te
dienen. U valt in slaap. Tijdens uw slaap worden twee metalen plaatjes
('paddles') op uw borstkas geplaatst en krijgt u een elektrische schok
toegediend. U voelt deze schok niet.
Na een minuut of tien wordt u weer wakker.
Als u goed wakker bent, krijgt u eten en drinken aangeboden. Als u zich goed
genoeg voelt kunt u zich aankleden en u mag naar huis.
Het resultaat van de cardioversie krijgt u direct te horen.
Indien bij een controle op de polikliniek blijkt dat het onregelmatige hartritme

is teruggekeerd, informeert de cardioloog u over de mogelijkheden om het
hartritme met medicijnen en eventueel een nieuwe cardioversie te verhelpen.

Complicaties
Bij iedere behandeling is er een risico op complicaties. Bij een cardioversie
is de kans aanwezig dat u moet braken.
Ook kan er door de cardioversie een trombose optreden.

Tot slot nog enkele aandachtspunten:
als bij opname blijkt dat de hartritmestoornis niet meer aanwezig is, gaat
de cardioversie niet door.
U mag met ontslag Op de polikliniek cardiologie wordt een afspraak voor
u gemaakt
in verband met de lichte narcose is het belangrijk dat u nuchter naar het
ziekenhuis komt
gebruikt u medicijnen, neemt u die dan in zoals u gewend bent
graag vernemen wij van u, welke medicijnen u gebruikt. Neem hiervoor
een recente medicatielijst mee. Deze kunt u aanvragen bij uw eigen
apotheek
u mag de dag van de behandeling niet deelnemen aan het verkeer. Dit
wil zeggen dat u niet mag autorijden en fietsen, wandelen mag wel
de hele behandeling duurt ruim twee uur. Er kan een vertraging
optreden. Indien dit het geval is, worden u en uw begeleider hierover
geïnformeerd
als u naar huis gaat, krijgt u een afspraak mee voor een controle op de
polikliniek. Deze afspraak is meestal drie tot zes weken na het
onderzoek

Vragen
Heeft u vragen over het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met de
polikliniek cardiologie, (0318) 43 54 00.
U kunt ze ook stellen aan de cardioloog of de verpleegkundige op de
hartbewaking op de dag van het onderzoek.
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