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Inleiding 
Hartritmestoornissen komen in het dagelijks leven vaak voor en 
zijn vaak onschuldig. Meestal zijn ze kortdurend en gaan 
vanzelf weer over. Wanneer hartritmestoornissen regelmatig 
optreden of lang aanhouden, kan een behandeling nodig zijn. 
Dit kan door middel van medicijnen en soms ook met een 
elektrische cardioversie. Bij deze behandeling wordt door het 
geven van een elektrische impuls aan het hart, het normale 
hartritme hersteld.  
 
Het hart 
Het hart is een pomp die in rust ongeveer 70 keer per minuut 
samentrekt en daarna weer ontspant. In één minuut tijd wordt 
de totale hoeveelheid bloed in het menselijk lichaam – zo 
ongeveer 5 liter - rond gepompt. Deze arbeid is nodig om via 
de bloedvaten alle cellen in het lichaam van zuurstof en 
voedingsstoffen te voorzien en om de afvalstoffen weer af te 
voeren. Per dag wordt er ongeveer 7200 liter bloed door de 
bloedvaten rondgepompt.    
 
De sinusknoop 
Het hart bestaat vrijwel uitsluitend uit spierweefsel, dat vier 
holten vormt: de rechter- en de linkerboezem en de rechter- en 
de linkerkamer. Het hart trekt samen door een elektrische 
prikkel, die wordt afgegeven door de natuurlijke gangmaker of 
pacemaker van het hart: de sinusknoop. Deze sinusknoop ligt 
in de rechterboezem. In rusttoestand wordt ongeveer 70 keer 
per minuut een prikkel door de sinusknoop afgegeven. 
Afhankelijk van de mate van inspanning, maar ook van de 
leeftijd van een persoon, kan de frequentie van de hartslag 
oplopen tot wel 180 slagen per minuut. De elektrische prikkel 
van de sinusknoop wordt overgebracht op de beide boezems 
die daardoor samentrekken. Het bloed dat zich in de boezems 
bevindt, komt dan in de kamers terecht. Vanuit de rechter 
kamer wordt het bloed naar de longen gepompt en vanuit de 
linker kamer naar de rest van het lichaam. Het samentrekken 
van de boezems en kamers houdt d de bloedsomloop in stand. 
Om dat samentrekken goed te laten verlopen, zijn er banen 
van 'geleidingsweefsel'. Die geleiden de prikkel over de hele 
boezems en de kamers.  



 
Hartritmestoornissen 
Door verschillende oorzaken kunnen stoornissen optreden in de 
normale geleiding van de elektrische stroompjes in de boezems 
van het hart. Bij atriumfibrilleren (boezemfibrilleren) is er 
sprake van een onregelmatige elektrische activiteit van de 
boezems waardoor het hartritme ook onregelmatig wordt. 
Wanneer we te maken hebben met een snelle regelmatige 
elektrische activiteit van de boezems waarbij het hartritme 
regelmatig of onregelmatig kan zijn, dan is er sprake van een 
atriale flutter of atriale tachycardie.  
 
De hartslag zelf kan bij de bovengenoemde 
hartritmestoornissen snel of langzaam zijn. Het meest 
voorkomende symptoom is hartkloppingen, maar doordat het 
hart soms niet optimaal pompt kan soms ook duizeligheid of 
kortademigheid of pijn op de borst ontstaan. 
 
Behandeling 
De aard van de behandeling hangt af van de ernst van uw 
klachten. Heeft u af en toe klachten, dan krijgt u waarschijnlijk 
medicijnen voorgeschreven die u dagelijks inneemt of alleen als 
u een aanval hebt. Er zijn verschillende soorten medicijnen 
voor de behandeling van hartritmestoornissen. De arts bepaalt 
welke het meest geschikt is voor u. Als medicijnen niet of 
onvoldoende helpen en de hartritmestoornis aanhoudt, kan de 
cardioloog uw natuurlijke hartritme proberen te herstellen door 
middel van een elektrische cardioversie. Een elektrische 
cardioversie wordt alleen gedaan als de ritmestoornis blijvend 
aanwezig is. 
 
Voorbereiden 
Heeft u een pacemaker of ICD? 
Als u een pacemaker of ICD heeft, moet u dit bij het 
Opnamebureau doorgeven zodat de pacemakertechnicus bij de 
cardioversie aanwezig kan zijn om de pacemaker of ICD te 
controleren. 
  



Bent u onder behandeling bij de trombosedienst?  
Als u bij de trombosedienst onder behandeling bent, geef dan 
zo snel mogelijk aan de trombosedienst door dat een 
cardioversie gepland wordt en indien mogelijk ook de datum. 
Het is van groot belang dat u goed bent ingesteld op de 
antistollingsmedicatie als de cardioversie plaatsvindt. Uw INR 
(een maat voor de stollingstijd van bloed) moet stabiel zijn in 
het voor u geldende streefgebied. U mag absoluut niet 
stoppen met de antistollingsbehandeling. Dit geldt vooral 
voor de periode van vier weken voor tot vier weken na de 
cardioversie. U wordt in deze periode wekelijks door de 
trombosedienst gecontroleerd. Eén tot drie dagen vóór de 
cardioversie wordt een extra controle gedaan.  
 
In de vier weken vóór de cardioversie mag de INR niet lager 
zijn geweest dan 2.0. Als dat wel het geval is, dan wordt de 
cardioversie uitgesteld totdat een stabiele instelling gedurende 
minimaal vier weken bereikt is. Dit zeer strikte beleid wordt 
aangehouden om complicaties te voorkomen doordat het bloed 
te dik is (INR lager dan 2.0). 
 
Opname 
Voor een cardioversie wordt u meestal gedurende een aantal 
uren opgenomen op de dagverpleging. Van het Opnamebureau 
hoort u op welke dag, welk tijdstip en waar u verwacht wordt. 
In de meeste gevallen rond 08.00 uur op de afdeling 
Dagbehandeling. Deze bevindt zich op de derde etage. U neemt 
lift B en volgt route 3.06. 
 
Voorbereiding op uw opname 
Als voorbereiding op uw opname mag u beperkt eten, drinken 
en medicijnen innemen. Volg de instructies goed op, anders 
kan uw behandeling niet doorgaan.   
 
Eten en drinken: 
 Tot 6 uur voor de cardioversie mag u een lichte maaltijd 

gebruiken: 2 beschuiten of witte boterhammen met jam of 
suiker, met dun gesmeerde margarine of halvarine. 
Een glas melk en koffie met melk mag ook. Daarna mag u 
niets meer eten. 

 



Medicijnen:  
Medicijnen die u gebruikt, kunt u innemen met wat water. 
Heeft u diabetes? Overleg dan met uw arts of u en met welke 
dosering u uw bloedsuikerverlagende medicatie mag innemen. 
Het is belangrijk dat u de medicijnen die u tijdens de opname 
nodig heeft, meeneemt naar het ziekenhuis. 
 
Op de dag van opname 
Op de dag van opname wordt bloed bij u afgenomen. Als de 
bloeduitslagen afwijkend zijn of de INR onder de 2.0 is, zal de 
elektrische cardioversie niet doorgaan. Eveneens wordt een 
hartfilmpje gemaakt. Als hieruit blijkt dat de hartritmestoornis 
over is, dan gaat de elektrische cardioversie uiteraard niet 
door. 
 
Als de behandeling wel doorgaat wordt een infuusnaald 
ingebracht. Dit is een plastic buisje waardoor medicijnen 
gespoten kunnen worden. Uw bloeddruk wordt gemeten en er 
worden nog enkele vragen gesteld. Op de afgesproken tijd gaat 
u naar een bewaakte afdeling waar de cardioversie zal 
plaatsvinden. 
 
Elektrische cardioversie 
U wordt door de anesthesist via het infuusnaaldje onder een 
lichte narcose gebracht. Via een grote plakker op de borst en 
rug wordt door middel van een defibrillator een elektrische 
schok aan het hart gegeven waardoor het als het ware 
elektrisch wordt “gereset”. Hierna zal het normale hartritme het 
weer overnemen. In sommige gevallen is de behandeling niet 
succesvol en blijft de ritmestoornis bestaan. De behandeling 
duurt ongeveer een kwartier tot een half uur. 
 
  



Naar huis 
Wanneer u goed wakker bent, mag u weer naar huis. In 
verband met de slaapmedicatie die u toegediend heeft 
gekregen, raden wij u af om binnen 24 uur actief deel te nemen 
aan het verkeer. Regel ook vooraf dat iemand u begeleidt bij 
het naar huis gaan. U krijgt een poliklinische vervolgafspraak 
mee en indien nodig een nieuw recept wanneer uw medicatie 
gewijzigd is.  
 
Vragen? 
In deze brochure hebben wij de meest belangrijke vragen 
beantwoord. Wanneer iets niet duidelijk is, vraag dit aan de 
cardioloog of een verpleegkundige. U kunt ook telefonisch 
contact opnemen met onze afdeling via het afsprakenbureau. 
Telefoonnummer 010-893 00 00. 
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