Cardioversie

In te vullen door de poli-assistent:
Datum cardioversie:
Aanwezig om:
Locatie melden:
Nuchter:
Vast voedsel zes uur, water (+medicatie)
twee uur
Denk aan het meenemen van al uw medicijnen op de dag van opname.
De duur van de opname hangt af van wanneer u aan de beurt bent. Dit is
afhankelijk van de drukte en spoedsituaties op de afdeling.
De afdeling Cardiologie heeft het recht om uw behandeling af te zeggen
tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling. Dit gebeurt alleen bij
extreme drukte op de afdeling.

Uw cardioloog heeft met u besproken dat u in aanmerking kwam
of komt voor een cardioversie. Een cardioversie is een effectieve
methode om een afwijkend hartritme - zoals bij boezemfibrilleren
optreedt - om te zetten in een normaal hartritme. Bij een
elektrische cardioversie wordt het afwijkende hartritme in een
normaal ritme omgezet met behulp van een elektrische schok.
De behandeling vindt plaats op de Cardiologie afdeling van
HMC Bronovo.

Elektrische prikkels
Het hart bestaat uit twee gescheiden helften, die elk zijn onderverdeeld
in een boezem (atrium) en een kamer (ventrikel). Het hart trekt samen na
een elektrische prikkel. Deze prikkel wordt afgegeven door de sinusknoop,
die zich in de rechterboezem bevindt. Vanuit de sinusknoop verspreidt de
prikkel zich over beide boezems. De prikkel kan niet zomaar verspringen
van de boezems naar de kamers. Tussen de boezems en de kamers zit de
zogenaamde AV-knoop. Deze houdt de elektrische prikkel even vast en
verspreidt deze dan via een bundel (de bundel van His) en een fijngetakt
stelsel van kleinere vezels (de Purkinje vezels) over de kamers.
In rust slaat het hart van een volwassene zo’n 60 tot 100 keer per minuut.
Bij inspanning kan dat oplopen tot 180 slagen per minuut.

Het ontstaan van een hartritmestoornis
Wanneer de elektrische prikkels op een verkeerde manier door het hart
lopen, ontstaan er hartritmestoornissen. Door de elektrische schok worden
alle elektrische prikkels even onderbroken en staat het hart heel kort stil.
Hierdoor krijgt de normale prikkelgolf weer een kans en kan het normale
hartritme zich herstellen.

Waarom is een cardioversie nodig?
Boezemfibrilleren is een hartritmestoornis die allerlei klachten kan
veroorzaken, zoals hartkloppingen, duizeligheid of kortademigheid.
Cardioversie kan nodig zijn om het normale hartritme te herstellen.

Bloedverdunnende medicijnen
Tijdens boezemfibrilleren verandert de bloedstroom in de boezems en
ontstaat er een risico op vorming van bloedstolsels. Als een bloedstolsel
met de bloedstroom uit het hart wordt gepompt, kan dit ergens in een
bloedvat vastlopen; bijvoorbeeld in de kleine vaatjes in de hersenen. In
dit geval spreken we van een beroerte of herseninfarct. Een bloedstolsel
kan ook elders in het lichaam vastlopen en klachten veroorzaken. Tijdens
een cardioversie is er een hoger risico dat in het hart aanwezige stolsels
losraken. Dit risico kan worden verlaagd door drie tot vier weken voor de

cardioversie adequaat behandeld te worden met een bloedverdunner.
Na de cardioversie duurt het enige tijd voordat de samentrekkingen van de
boezem weer zijn hersteld. In deze periode (tenminste vier weken) bestaat
er nog een verhoogd risico op het ontstaan van bloedstolsels en moet u
ook adequaat behandeld worden met bloedverdunners.
Bij de meeste mensen is er een blijvend verhoogd risico op stolselvorming
en blijven bloedverdunners ook na deze periode nodig. U mag de
bloedverdunners nooit stoppen zonder te overleggen met uw cardioloog.

De procedure rondom de elektrische cardioversie
De voorbereiding
Bloedprikken
Op de dag van de cardioversie moet u bloed af laten nemen in het
ziekenhuis. U krijgt hiervoor een formulier mee. Het bloed wordt
onderzocht op de stolling en de nierfunctie. Wanneer de uitslag niet goed
is, kan het betekenen dat de cardioversie niet door kan gaan.
Nuchter
Tijdens de behandeling krijgt u een slaapmiddel. Daarom mag u minimaal
12 uur voor de ingreep tot 12 uur na de ingreep geen alcoholische dranken
drinken. U mag tot twee uur voor de ingreep ‘s morgens uw medicijnen met
een slokje water innemen. Vanaf zes uur voor de ingreep mag u niets meer
eten.
Medicijnen
Wij verzoeken u om al uw huidige medicijnen mee te nemen naar het
ziekenhuis.
Diabetesmedicijnen:
Bloedsuikerverlagende tabletten kunt u op de ochtend van de ingreep
gewoon innemen. Op de ochtend van de ingreep moet u een halve dosering
insuline spuiten.

Diuretica (plasmedicijnen):
Deze medicijnen mag u na de ingreep innemen.
Antistolling:
Orale anticoagulantia (Fenprocoumon en Acenocoumarol)
De ontstolling moet adequaat en ononderbroken (met een INR>2,0) zijn
geweest gedurende de vier weken voor de cardioversie. Wij zullen dit
navragen bij de trombosedienst.
NOAC/DOAC (Dabigatran/ Rivaroxaban/ Apixaban)
Er mag geen onderbreking van deze middelen hebben plaatsgevonden in
de drie weken voor de cardioversie. Indien u in deze periode een tablet bent
vergeten, meldt dit aan de behandelaar.
Op de afdeling
U krijgt van ons van tevoren te horen waar u zich moet melden: oftewel
op verpleegafdeling Emma van HMC Bronovo of op de hartbewaking
bij de afdeling Irene van HMC Bronovo. Het is verstandig dat u voor
de behandeling naar het toilet gaat. Op de afdeling heeft u eerst een
opnamegesprek met de verpleegkundige. Uw bloeddruk en zuurstofgehalte
worden gemeten en er wordt een hartfilmpje gemaakt om te controleren of
de hartritmestoornis nog bestaat.
Als de bloeduitslagen goed zijn, wordt er een infuus ingebracht.
Het slaapmiddel wordt pas gegeven vlak voor de daadwerkelijke
cardioversie en op de locatie waar de cardioversie plaats zal vinden. Er
worden twee plakkers op uw borstkas of eventueel op uw rug geplakt. De
geleiachtige beschermlaag van deze zogenaamde “Defipads” zorgt voor
een goede stroomgeleiding door de huid. U wordt aangesloten aan de
monitor van de hartbewaking en aan de defibrillator.
De behandeling
Nadat u in slaap bent gebracht, wordt de schok toegediend. Soms is het
nodig de energie te verhogen of extra medicijnen via het infuus te geven
om het gewenste effect te bereiken. Als uw ritme weer is hersteld, wordt er
een hartfilmpje gemaakt om uw ritme te registreren.

De cardioversie duurt enkele minuten. De uitwerking van het slaapmiddel
kan enkele uren duren. Op de dag van de ingreep mag er iemand bij u
blijven. Hij of zij kan er echter niet bij zijn tijdens de cardioversie zelf.
Risico’s
De kans op complicaties na een cardioversie is gering. Een enkele keer
kunnen er hartritmestoornissen optreden. Deze worden met medicijnen of
met nog een elektrische schok behandeld. Een enkele keer komt verder het
eigen hartritme vertraagd op gang. Dit leidt kortdurend tot een langzame
hartslag. Meestal gaat dit vanzelf weer over.
Wanneer de cardioversie wordt uitgevoerd zonder bloedverdunners is
de kans op een beroerte één tot drie procent. Daarom wordt u vooraf
behandeld met bloedverdunnende middelen.
Na de ingreep
Na een geplande cardioversie kunt u meestal na enkele uren weer
naar huis. In verband met de nawerking van het slaapmiddel is het niet
toegestaan zelf aan het verkeer deel te nemen. U moet onder begeleiding
van een (volwassen) naaste naar huis gaan.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, aarzelt u dan niet om
die aan de verpleegkundige of uw cardioloog te stellen. Zij zullen uw vragen
graag beantwoorden. U kunt ook bellen naar de informatielijn van de
Hartstichting: telefoonnummer 0900 3000 300. Of kijk op de website
www.hartstichting.nl.
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