Cardioversie
Cardiologie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Cardioversie
Datum:….…………………………
Tijd:.………………..…………Uur
Aanmelden: U meldt zich bij de informatiebalie van
de hoofdingang.
Doel van de behandeling
Zoals uw cardioloog met u heeft besproken zult u op korte
termijn een cardioversie ondergaan. Dit is een ingreep waarbij
met behulp van een elektrische schok geprobeerd zal worden
het hartritme weer te reguleren/resetten. Deze ingreep vindt
plaats onder een zeer korte lichte narcose.
Trombosedienst
Loopt u op dit moment bij de trombosedienst? Neem zelf
contact op met de trombosedienst om de dosering aan te
passen i.v.m. de ingreep. Als de bloedverdunning namelijk niet
in orde is, kan de ingreep niet doorgaan!
ICD
Bent u ICD drager? Meld dit tijdig aan ons!
De dag van het onderzoek/ behandeling
U dient zich op de afgesproken dag bij de receptie van de
hoofdingang te melden.
U moet 6 uur van tevoren nuchter zijn.
Tot 2 uur van tevoren is het nog toegestaan te drinken. dit
mogen echter geen melkproducten of vruchtvlees bevattende
vruchtensappen zijn.
Kauwgom en roken zijn niet toegestaan
Medicatie moet volgens afspraak met weinig water worden
ingenomen
De medicatie die u gebruikt dient u mee te nemen naar het
ziekenhuis.
Eerst wordt er bij u een ECG(hartfilmpje) gemaakt.
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Mocht er op het ECG blijken dat er (spontaan) sprake is van
een normaal (sinus)ritme, dan gaat de cardioversie niet door.
U gaat dan naar huis en dan volgt er een reguliere afspraak bij
de cardioloog.
Indien atriumfibrilleren nog steeds bestaat, wordt u naar de
afdeling dagbehandeling of cardiologie gebracht, alwaar u
wordt opgenomen als de ingreep gaat plaats vinden.
Indien nodig wordt de INR waarde bepaald, indien deze
afwijkend is (<2.0 of >5.0) kan het zijn dat de cardioversie
niet doorgaat.
De Cardioversie
Er wordt bij u vooraf een infuus in de arm ingebracht. Dit is
noodzakelijk in verband met de narcose. Soms wordt er voor
de cardioversie via het infuusnaaldje een medicijn ingespoten
om het succes van de cardioversie te vergroten. Verder krijgt
u een blauw operatie jasje aan en vervolgens brengt de
verpleegkundige u naar de ruimte waar de ingreep plaats zal
vinden.
De cardioversie wordt niet door uw eigen cardioloog
verricht. Een bekwame cardioloog in opleiding en/
of arts-assistent zal samen met de anesthesist en een
verpleegkundige de ingreep verrichten.
De narcose duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.
Na de cardioversie:
Na de ingreep gaat u terug naar afdeling om te herstellen.
Ook wordt daar het controle ECG gemaakt. Het kan
voorkomen dat u nadien last heeft van spierpijn!
En soms krijgt u wat crème op de borst gesmeerd ivm een
lichte verbranding van de huid door de cardioversie.
De arts die de cardioversie heeft uitgevoerd zal mede
beoordelen of de huidige medicatie die u gebruikt aangepast
moet worden.
Dit gaat in overleg met de cardioloog en kan tijd in
beslag nemen. Indien nodig hoort u dit van de arts of
verpleegkundige.
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Er zal dan een vervolgafspraak gemaakt worden voor over 3
maanden. U krijgt een telefoonnummer wat u in de 1e week
na uw cardioversie kan bellen indien u vragen heeft die niet
kunnen wachten tot het volgende polibezoek.
Naar huis
Wanneer u bericht heeft gehad dat u met ontslag mag is de
taak aan u om voor vervoer te zorgen. U mag in geen geval
zelf naar huis rijden!
Heeft u nog vragen? Wilt u dan contact opnemen met de poli
cardiologie: 0229 257219.
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0299 457 001

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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