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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 

cardioversie. Bij deze behandeling wordt door het geven van 

een elektrische schok aan het hart, het normale hartritme 

hersteld.   

  

Behandeling  
Welke behandeling u ondergaat, hangt af van de ernst van uw 

klachten. Meestal wordt er gestart met medicatie. De arts 

bepaalt welke medicatie 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 cardioversie. Een cardioversie 

wordt alleen gedaan als de ritmestoornis blijvend aanwezig is.  

  

Voorbereiden  
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 4 weken voor 

behandeling stabiel zijn in het voor u geldende streefgebied. 

(niet onder de 2.0). U mag absoluut niet stoppen met de 

antistollingsbehandeling.  

 

U wordt in deze periode wekelijks door de trombosedienst 

gecontroleerd. 1 tot 3 dagen vóór de cardioversie wordt een 

extra controle gedaan.   

 

Bloedverdunners zonder trombosedienst (NOAC) 

Als u bloedverdunners gebruikt waarbij u niet naar de 

trombosedienst hoeft, is het van strikt belang, dat u deze 



dagelijks volgens het voorschrift van de cardioloog 

inneemt. Oók op de ochtend van de behandeling. 

 

Opname  
Voor een cardioversie wordt u meestal gedurende een aantal 

uren opgenomen op de dagverpleging. Van het Opnamebureau 

hoort u welke dag, welk tijdstip en waar u verwacht wordt. In 

de meeste gevallen rond 8.00 uur op de afdeling  

Dagbehandeling, 3e verdieping, route 3.06, lift B.  

  

Voorbereiding op uw opname  

Als voorbereiding op uw opname mag u niet eten en drinken. 

Wel de medicijnen innemen. Volg deze instructies goed op, 

anders kan uw behandeling niet doorgaan.    

  

Eten en drinken  

Op de dag van de cardioversie mag u ’s morgens niets eten 

en drinken.  

 

Medicijnen  

Medicijnen die u gebruikt, dient u gewoon in te nemen zoals u 

gewend bent. 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 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 

cardioversie niet doorgaan. Eveneens wordt een hartfilmpje 

gemaakt. Als hieruit blijkt dat de hartritmestoornis over is, dan 

gaat de cardioversie uiteraard niet door.  

  

Cardioversie  
U wordt door de anesthesist onder een lichte narcose gebracht. 

Via twee grote plakkers wordt, een elektrische schok aan het 

hart gegeven. 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  
Ongeveer 2 uur na de cardioversie, mag u weer naar huis. In 

verband met de lichte narcose, raden wij u af om binnen 24 uur 

actief deel te nemen aan het verkeer. Regel dan ook dat 

iemand u ophaalt. 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, kunt u dit vragen 

aan de cardioloog of een verpleegkundige. U kunt ook 

telefonisch contact opnemen met onze afdeling via het 

afsprakenbureau, via telefoonnummer 010 - 893 0000.  

 

Samenvattend 

 U heeft uw bloedverdunners strikt volgens voorschrift 

ingenomen (zonder onderbreking). 
 De ochtend van de cardioversie mag u niets eten of drinken. 

 Uw medicatie mag u met een klein beetje water innemen. 

 Uw INR mag niet onder de 2.0 zijn (voor 4 weken). 

 U meldt zich bij de dagverpleging (lift B en volgt route 3.06). 

 Na de cardioversie mag u 24 uur geen voertuig besturen. 
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