
CARDIOVERSIE 
herstellen van het hartritme 
met een elektrische stroomstoot

Cardiologie
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Binnenkort wordt u opgenomen voor een dagopname op de afdeling Hartbe-
waking (afdeling R1) voor een cardioversie.

In deze folder leest u wat een cardioversie is. De informatie is een aanvulling 
op de gesprekken die u heeft gehad met uw arts. In deze folder kunt u de 
informatie nog eens rustig nalezen. Lees deze folder goed door.
 
WAT IS EEN CARDIOVERSIE?
Bij een cardioversie krijgt het hart een elektrische schok met een apparaat 
(defibrillator). Hierdoor krijgt het hart de kans om weer in een normaal ritme 
te gaan kloppen. De behandeling is pijnlijk. Daarom krijgt u een lichte narcose. 
Zo merkt u niets van de behandeling.
 
WAAROM KRIJGT U EEN CARDIOVERSIE?
Als het hartritme onregelmatig en soms wat snel klopt, kan de pompfunctie 
van het hart minder goed zijn. U kunt daardoor klachten krijgen zoals: 
• (ernstige) vermoeidheid 
• een onregelmatige hartslag
• overslaan van het hart 
• vocht vasthouden 
• benauwdheidsklachten.

ONTSTOLLEN VAN HET BLOED
Door een onregelmatig hartritme kunnen er bloedstolsels ontstaan. Om de 
cardioversie goed te laten verlopen, is het belangrijk dat uw bloed is ontstold. 
Hiervoor krijgt u bloedverdunners. Er zijn twee groepen bloedverdunners:

Vitamine-K-antagonisten: 
• acenocoumarol (Sintrommitis®) 
• fenprocoumon (Marcoumar®).

NOAC’s: 
• dabigatran (Pradaxa®), 
• rivaroxaban (Xarelto®),
• apixaban (Eliquis®) en 
• endoxaban (Lixiana®).
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HET ONTSTOLLEN VAN HET BLOED MET VITAMINE-K-ANTAGONISTEN. 
WAAR LET U OP?
Antistolling via de Trombosedienst
Gebruikt u Sintrommitis of Marcoumar of u bent hiermee gestart? Dan regelt 
de trombosedienst het ontstollen. Als u weet dat u een cardioversie krijgt, 
moet u de trombosedienst hierover informeren. De medewerkers van de  
trombosedienst stellen de stolling juist in, als dit nodig is. Dit is van groot 
belang omdat bij onvoldoende antistolling (een INR onder de 2,0 in de drie 
weken voor de behandeling) de cardioversie niet door kan gaan. 
U kunt de trombosedienst bereiken via:  0344-673800. 

Thuis meten van uw stollingswaarde
Meet u thuis uw INR-waarde (International Normalized Ratio)? Dan is het be-
langrijk dat uw INR-waarde in de drie weken vóór de behandeling minimaal 2,0 
is. Heeft u een uitslag onder de 2,0? Meld dit alstublieft bij de afdeling Opna-
me (0344) 67 40 70. Er wordt dan een nieuwe datum ingepland. Neem altijd 
de uitslagen van de laatste drie weken mee naar het ziekenhuis. 

HET ONTSTOLLEN VAN HET BLOED MET NOAC’S. WAAR LET U OP?
Tablet vergeten?
Bij het gebruik van dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eli-
quis) of endoxaban (Lixiana) is het belangrijk de tabletten elke dag heel precies 
in te nemen. Als u één keer een tablet bent vergeten in de drie weken vóór 
de cardioversie, dan moet er een nieuwe afspraak gepland worden voor een 
cardioversie. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Opname 

 0344-674070. 

WAT WORDT ER VAN U VERWACHT VÓÓR DE CARDIOVERSIE
• U laat bloed prikken bij het laboratorium, te vinden bij de hoofdingang. 

Hiervoor ontvangt u een formulier na uw afspraak bij de cardioloog.
• U belt de trombosedienst als u Vitamine-K-antagonisten gebruikt, zoals: 

Sintrommitis of Marcoumar.
• U maakt een afspraak bij de afdeling Opname  0344-674070.
• U krijgt een uitnodiging om langs te komen voor een POS (Pré Operatieve 

Screening). Hier wordt gekeken of er risico’s te verwachten zijn bij de  
narcose. Ook hoort u wanneer u nuchter moet zijn. Nuchter zijn betekent 
dat u niet mag eten en drinken voor de ingreep.
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MEDICATIE OP DE DAG VAN DE OPNAME
• U neemt voor de behandeling de medicatie in zoals u gewend bent. De och-

tendmedicatie neemt u in met een slokje water.
• Heeft u diabetes (suikerziekte)? Neem dan ’s ochtends niet de insuline of 

suikertabletten in. Overleg hierover met uw arts.

OPNAME OP DE DAG VAN DE BEHANDELING
• U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij de vrijwilligersbalie in de 

centrale hal van het ziekenhuis. De gastvrouw of gastheer brengt u naar 
afdeling R1 (Hartbewaking). 

• Als u lichamelijke klachten of koorts heeft, moet u dit melden.
• U wordt aangesloten aan de monitor. 
• U krijgt een infuus waarmee u slaapmedicatie (lichte narcose) krijgt.
• Er wordt een hartfilm (elektrocardiogram) gemaakt. 
• Soms volgt er bloedonderzoek. 
• De behandeling duurt ongeveer vijf minuten.
• Als u goed wakker bent, kunt u weer eten en drinken.
• De behandeling start in aanwezigheid van de arts-assistent Cardiologie, 

sedationist (een specialist die de narcose verzorgt) en de verpleegkundige. 

NA DE BEHANDELING 
Er is direct te zien of de cardioversie gelukt is of niet. Helaas lukt een car-
dioversie niet altijd. Het kan zijn dat het onregelmatige hartritme blijft bestaan. 
Ook kan de hartritmestoornis op een later tijdstip terugkeren. 

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN DE BEHANDELING? 
Na een cardioversie kunt u spierpijn hebben en/of een roodachtige huid en 
een branderig gevoel. De huid wordt eventueel behandeld met een zalf en de 
spierpijn met een tablet paracetamol. 

AFSPRAAK VOOR CONTROLE
Na de behandeling wordt er een nieuwe poli-afspraak bij de cardioloog ge-
maakt. Eventueel wordt de medicatie aangepast. Uw huisarts wordt geïnfor-
meerd over de behandeling. 
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WANNEER MAG U NAAR HUIS?
U mag 1,5 uur na de cardioversie naar huis als u geen lichamelijke klachten of 
koorts heeft.

VERVOER NAAR HUIS
Op de dag van de behandeling mag u niet zelf autorijden. Dit is in verband 
met de slaapmedicatie die u tijdens de behandeling krijgt. Het is prettig als 
een familielid of kennis u ophaalt. Met de familie of kennis wordt een afspraak 
gemaakt over het tijdstip van ophalen. Hij of zij kan een rolstoel meenemen bij 
de ingang van het ziekenhuis. 

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De me-
dewerkers van de afdeling Hartbewaking geven u graag meer informatie. 
 
AFDELING OPNAME 

 0344-674070

AFDELING HARTBEWAKING 
 0344-674401

AFDELING POLIKLINIEK CARDIOLOGIE
 0344-674052

AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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