
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARDIOVERSIE 

 
FRANCISCUS GASTHUIS 
 
  



 

Inleiding 
U komt naar Franciscus Gasthuis voor cardioversie. Dit vindt 
plaats op de afdeling Dagbehandeling. In deze folder leest u 
meer over cardioversie.  
 

Wat is een cardioversie? 
Cardioversie is een behandeling voor hartritmestoornissen, 
vooral boezemfibrilleren. Hierbij trekken de boezems door 
snelle elektrische prikkels zeer snel achter elkaar samen. Ook 
de kamers trekken vaker dan normaal achter elkaar samen en 
zijn zodoende minder efficiënt, waardoor de hoeveelheid 

rondgepompt bloed afneemt. Deze hartritmestoornissen kunnen 
allerlei klachten veroorzaken, zoals: 
 hartkloppingen; 
 duizeligheid; 
 kortademigheid; 
 vermoeidheid. 
 
Bij een cardioversie wordt met behulp van de defibrillator onder 
narcose een elektrische impuls gegeven aan de hartspier om 
het normale hartritme weer te herstellen. 
 

Voorbereiding thuis 
Cardioversie gebeurt onder kortdurende, algehele verdoving. 
Dit maakt het noodzakelijk dat u op de dag van de behandeling 
slechts een licht ontbijt neemt voor 8.00 uur. U mag dit doen 
met water en/of thee en één of twee beschuitjes met jam of 
honing. U moet uw medicatie ’s ochtends ook innemen vóór 
8.00 uur.  
 
Water, thee en appelsap zijn in beperkte mate tot 10.00 uur 
toegestaan. Regel tevens vervoer voor na de behandeling. 
Doordat u een kortdurende narcose heeft gehad is het niet 
verantwoord om alleen naar huis te gaan. 

 

Niet vergeten mee te nemen 
 Iets om te lezen. 
 Makkelijk zittende kleding. 
 



Behandeling 
U dient zich om 11.30 uur op de derde verdieping te melden bij 
de afdeling Cardiologie, balie 352, waar een elektrocardiogram 
(ECG) wordt gemaakt. Als het hartritme nog steeds 
onregelmatig is, gaat u op de eerste verdieping naar de 
polikliniek Bloedafname, balie 188, voor een controle van de 
stolling bij Sintrom of Marcoumar gebruik.  
 
Na deze bloedafname meldt u zich bij de afdeling 
Dagbehandeling, balie 134, eveneens op de eerste verdieping. 
Mocht de uitslag aangeven dat het bloed niet voldoende is 
ontstold, dan wordt er en een nieuwe afspraak gemaakt. Wij 

vragen u deze waarde en nieuwe afspraakdatum door te geven 
aan de trombosedienst. Als het bloed wel voldoende is ontstold, 
wordt u opgenomen en rond 14.00 uur naar de verkoeverkamer 
gebracht. Hier vindt de cardioversie plaats. 
 
De verpleegkundige sluit u aan op de hartmonitor en brengt 
een infuusnaald in uw arm. Als u een kunstgebit heeft, vragen 
wij u het gebit voor de behandeling uit te doen. Daarna komt 
de anesthesioloog om u via de infuusnaald een kortwerkend 
narcosemiddel toe te dienen. Hierna volgt de cardioversie.  
 

Dit zijn één of meerdere stroom stoten die er voor moeten 
zorgen dat u een normaal hartritme krijgt. Omdat u slaapt, 
merkt u daar niets van. Wanneer u wakker wordt, kan het zijn 
dat er een slangetje in uw neus zit of dat u een buisje in uw 
mond heeft. Dit wordt tijdens de narcose aangebracht, zodat u 
genoeg zuurstof heeft. Vervolgens wordt u weer teruggebracht 
naar de afdeling Dagbehandeling. 
 

Diabetespatiënten 
Diabetespatiënten die tabletten slikken, mogen hun medicatie 
gewoon slikken/spuiten en licht ontbijten. Daarna niets meer 

eten en vanaf 11.00 uur ook niets meer drinken. Op de afdeling 
Dagbehandeling wordt uw bloedsuiker gecontroleerd. In 
bijzondere gevallen kan in overleg met de anesthesioloog een 
individueel beleid worden afgesproken. 



Na de behandeling 
Na cardioversie duurt het even voordat u weer goed wakker 
bent. U hoort direct of de behandeling geslaagd is. Zodra u 
goed wakker bent, krijgt u te eten en te drinken. Uw borstkas 
kan wat gevoelig zijn. Hier geven wij u zonodig verzachtende 
crème voor.  
 
Belangrijk: Omdat de verdoving nog wat doorwerkt, raden wij 
u af om zelf met de auto naar huis te rijden. Wij verzoeken u 
vriendelijk om te zorgen voor begeleiding naar huis. 
 
Na afloop wordt nog een controle elektrocardiogram gemaakt 

op de polikliniek Cardiologie en kunt u naar huis.  
 

Risico’s 
Elektrische cardioversie wordt veel toegepast. Het is een veilige 
methode. Toch blijft het een ingreep waarvoor algehele narcose 
nodig is. Dit brengt altijd een klein risico met zich mee. 
Daarom controleren wij uw hartslag en bloeddruk tijdens de 
ingreep. Voor en na de cardioversie moet u uw bloed 
verdunnende medicatie blijven slikken. Dit is om te voorkomen 
dat er kleine stolsels ontstaan in het hart, wat kan voorkomen 
bij een onregelmatige hartslag.  

 

Nazorg 
De dag na de behandeling mag u in principe weer alles doen. 
Uw medicatie moet u blijven innemen tot het volgende 
polikliniekbezoek bij de cardioloog.  
 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
‘s ochtends telefonisch contact opnemen met de polikliniek 
Cardiologie, via telefoonnummer 010 – 461 6162. 
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