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Cardioversie
dagopname



Met deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u 

informeren over een cardioverse. Het is belangrijk dat 

u deze informatie goed doorleest. Het kan zijn dat 

niet alles in de folder zo gaat als staat beschreven. Dit 

is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Wat is een cardioversie?
U heeft last van hartritmestoornissen die niet goed 

zijn te behandelen met medicijnen. Uw arts heeft 

voorgesteld dat we u behandelen door middel 

van een cardioversie. Dit is het toedienen van een 

elektrische schok onder een lichte narcose.

Afhankelijk wat in uw situatie het beste is, vindt de 

behandeling plaats:

 ☐ Bij een dagopname op de afdeling 

Dagbehandeling (bouwdeel C, verdieping 2);

 ☐ Op Eerste Hart Hulp (EHH)

 ☐ Wanneer u al bent opgenomen op een 

verpleegafdeling, vindt de behandeling plaats op 

de Recovery-afdeling, de uitslaapkamer van de 

operatiekamer.



Voorbereiding
Voor dit onderzoek dient u nuchter te zijn. U mag 

wel uw medicijnen innemen, behalve medicatie 

voor diabetici. Voor de behandeling krijgt u een 

operatiejas aan, uw eventuele sieraden en/of 

protheses moet u af/uit doen.

Behandeling
De behandeling duurt ongeveer 15 minuten. U wordt 

in de gaten gehouden tot u weer wakker bent na 

uw lichte narcose. Tijdens de behandeling krijgt 

u een lopend infuus en staat er altijd een Zoll Life 

pack monitor bij u bed. Er bestaat een mogelijkheid 

dat uw medicatie wordt gewijzigd/aangepast. Na 

de behandeling op de EHH of dagbehandeling 

kunt u nog even rustig bijkomen. Wanneer u via 

verpleegafdeling voor cardioversie bent gegaan 

wordt u weer teruggebracht naar de afdeling. Ter 

controle wordt er een ECG (hartfilmpje) gemaakt, en 

aan de hand hiervan beoordeelt de cardioloog of de 

ritmestoornis verholpen is.



PATIËNTENINFORMATIE

Na de behandeling
Na de behandeling kunt u zich nog wat slaperig 

voelen. Ook wordt er soms een licht gevoel van 

misselijkheid ervaren. Dit trekt in het algemeen 

snel weer weg. Wanneer u goed wakker en niet 

misselijk bent, krijgt u toestemming om te eten en 

te drinken. Dan mag u ook weer uit bed.

Naar huis
Na de behandeling mag u in principe weer naar 

huis. Dit is afhankelijk van uw verdere lichamelijke 

gesteldheid. Uw ontslag wordt met u besproken 

door uw behandelend arts.

Ondanks dat u een lichte narcose heeft gehad, mag 

u de dag na de Cardioversie niet actief deelnemen 

aan het verkeer.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21 
3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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