
Je cardioloog heeft bij jou een aanhoudende episode van 
voorkamerfibrillatie of voorkamerflutter vastgesteld. Deze 
twee hartritmestoornissen van de voorkamer kunnen mid-
dels een elektrische shock doorheen het hart beëindigd 
worden (elektrische cardioversie). Deze behandeling heeft 
als doel om het hart opnieuw in een normaal ritme te laten 
samentrekken.

Voor een elektrische cardioversie wordt een dagopname 
voorzien. 

Voorafgaand aan een cardioversie worden vaak een aantal 
bijkomende onderzoeken uitgevoerd: een bloedonderzoek 
(waarbij meestal de bloedstollingswaarden de belangrijkste 
zijn) en/of een slokdarmechografie (waarbij middels een sonde 
via de slokdarm uitgesloten wordt of een klonter al dan niet 
aanwezig is ter hoogte van het hart). Of deze onderzoeken al 
dan niet nodig zijn, wordt vooraf besproken met jou door je 
cardioloog. Deze onderzoeken worden ofwel tijdens de dag-
opname uitgevoerd ofwel ervóór (bijvoorbeeld op consultatie).

Je cardioloog zal vooraf met jou bespreken of bepaalde medi-
catie tijdelijk ingenomen of onderbroken dient te worden.

Voor het uitvoeren van een elektrische cardioversie dien je 
gedurende minstens 6 uur nuchter te blijven.

Bij opname wordt een elektrocardiogram (ECG) afgenomen. 
Soms blijkt op dat ogenblik dat het hartritme zich zelf her-
steld heeft en dient de cardioversie niet uitgevoerd te worden. 
Indien de hartritmestoornis toch aanwezig is, wordt een infuus 
via de arm geplaatst. Via dit infuus kan onder andere slaapme-
dicatie worden toegediend.

De behandeling gaat door op het operatiekwartier.  
De anesthesist dient je een slaapmiddel toe waardoor je 
van de behandeling niets merkt. Op het ogenblik dat je 
voldoende slaapt, zullen jou één of meer elektrische shocks 
toegediend worden door de cardioloog. Na toediening 
van de nodige shock(s) wordt de slaapmedicatie gestopt. 
Wanneer je weer bij het volle bewustzijn bent, word je terug 
naar je kamer gebracht.
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Eens terug op je kamer zal een nieuw ECG afgenomen 
worden. Dan kan je ook meegedeeld worden of de be-
handeling het beoogde resultaat heeft gehad.

Gezien de algemene narcose dien je nog gedurende 1 uur 
verder nuchter te blijven.

De nodige uitleg omtrent de verderzetting van je me-
dicatie (onder andere bloedverdunners) zal je gegeven 
worden.

Er wordt tevens een afspraak gemaakt bij je cardioloog.

Aangezien je onder algemene narcose bent geweest, zal 
je zelf niet mogen rijden met een wagen. Zorg er dus voor 
dat iemand je na de cardioversie naar huis kan brengen.

Indien je nog vragen hebt aarzel dan zeker niet om deze 
te stellen aan je behandelende arts.
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