CARDIOLOGIE

CARDIOVERSIE
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Deze brochure is indicatief en vervangt de raadpleging bij je arts niet. Mocht deze brochure vergissingen of onvolledigheden
bevatten, dan zijn de medewerkers en artsen van het AZ Sint-Elisabeth Zottegem hiervoor niet aansprakelijk.

Voorwoord

???
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Wat is cardioversie?

Elektrische cardioversie is een procedure die we gebruiken om van een
abnormaal hartritme (voorkamerfibrillatie of voorkamerflutter) terug een
normaal hartritme of sinusritme te maken.
Dit gebeurt door een elektrische schok op de borstkas. Deze schok stopt het
abnormaal hartritme en hierdoor kan het normaal hartritme weer hernemen.
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De voorbereiding

Eén van de belangrijkste risico’s van een onregelmatige hartslag is
klontervorming in het hart en voornamelijk in het linker hartoortje. Het
gevaar bestaat dat deze klonter via de grote slagader naar verschillende
organen migreert en een trombose veroorzaakt. Het vaakst gebeurt dit in de
hersenen. Daarom starten we bloedverdunning op voor de cardioversie om
klontervorming tegen te gaan en te behandelen.

TWEE MANIEREN VAN BLOEDVERDUNNING
Vitamine K-antagonisten: Marevan®, Sintrom® en Marcoumar ®
We passen de dosis van deze bloedverdunners aan naargelang de INRwaarde. INR staat voor de graad van bloedverdunning (hoe hoger, hoe dunner)
en meten we via een bloedafname.
We willen uiteraard de procedure veilig uitvoeren. Daarvoor moet de INRwaarde vlak voor de cardioversie minstens drie opeenvolgende weken meer
dan twee bedragen (bij voorkeur tussen twee en drie).

De ‘nieuwe bloedverdunners’: Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis® en Lixiana®
Cardioversie onder deze nieuwe bloedverdunners is even veilig als
cardioversie onder de klassieke bloedverdunners zoals Marevan® en Sintrom®.
We willen uiteraard de procedure onder deze nieuwe bloedverdunners veilig
uitvoeren. Daarvoor moet je het product de drie weken voor de cardioversie
dagelijks correct innemen (juiste dosis en juist moment van inname).
Bij gebruik van deze nieuwere bloedverdunners verrichten we voor de
cardioversie een slokdarmecho om klonters in het hart uit te sluiten. Dit
gebeurt terwijl je slaapt.
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NUCHTER ZIJN
De dag vóór de cardioversie mag je alle gewone medicatie innemen, ook de
avondmedicatie. De dag van de cardioversie ben je nuchter zonder inname
van medicatie.
Heb je diabetes? Raadpleeg dan je arts voor het toedienen van insuline of
medicatie ter behandeling van diabetes.

WAT BRENG IK MEE?
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•

identiteitskaart

•

medicatielijstje, medicatie voor één dag

•

in geval van bloedverdunning met Marevan® of Sintrom® of Marcoumar ®:
laboresultaat stollingstest (max. 72 uur oud) of kopie ervan
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Het verloop

In het AZ Sint-Elisabeth Zottegem voeren we cardioversies uit op
woensdagvoormiddag in het dagziekenhuis. De dag voor je ingreep neem je
contact op met het dagziekenhuis om te weten welk uur we je verwachten. Op
de afgesproken dag kom je naar het ziekenhuis en ben je nuchter.
Je meldt je aan in het dagziekenhuis waar ze je inschrijven.
De verpleegkundige van het dagziekenhuis wijst je een bed toe. Ze kleeft
elektrodes op je borstkas die via kabeltjes verbonden zijn met een monitor.
Zo volgt ze je hartritme en neemt ze ook een ECG.
De verpleegkundige plaatst via een korte prik een infuus in je arm. Langs deze
leiding dient de anesthesist (arts die je in slaap brengt) de slaapmedicatie
toe. Van zodra je slaapt, plaatst de verpleegkundige pads (gelachtige klevers
die brandwonden voorkomen) op je borstkas. De cardioloog gebruikt een
toestel (defibrillator) dat een schok met een bepaalde energie afgeeft.
Er kunnen meerdere schokken nodig zijn. Soms dient de arts extra medicatie
toe om het hartritme te herstellen. De anesthesist laat je terug wakker
worden wanneer het hartritme terug regelmatig is of wanneer het niet lukt
om je hartritme regelmatig te krijgen.
De verpleegkundige neemt na de cardioversie een controle-ECG.
Deze procedure duurt ongeveer 30 minuten.
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Na de carioversie

Na één uur (en op voorwaarde dat je goed wakker bent) mag je iets eten en
drinken. Je blijft nog enkele uren in observatie op dezelfde plaats, doorgaans
tot 13.00 uur.
Nadien verlaat je onder begeleiding (familie, kennis) het ziekenhuis. Je mag
niet alleen aar huis of een voertuig besturen op de dag van de cardioversie.
De cardioloog ziet je voor ontslag en bespreekt de huidige medicatie en
eventuele aanpassingen van medicatie. Hij/zij stuurt een verslag op naar je
huisarts.
Je krijgt een controleafspraak bij je verwijzend cardioloog ongeveer drie
weken tot één maand na de cardioversie.
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Risico’s bij een cardioversie

VAAK (BIJ MEER DAN 5% VAN DE PATIËNTEN)
•

Huidirritatie door de elektroden.

•

Huidirritatie door de pads: meestal na enkele dagen verdwenen. Bij pijn
kan je zalf ter behandeling van brandwonden aanbrengen.

•

Hervallen van de ritmestoornis na initieel succes.

•

De cardioversie was niet succesvol: de ritmestoornis blijft. In dat geval
zal je cardioloog de medicatie eventueel nog aanpassen.

ZELDEN (BIJ MINDER DAN 1% VAN DE PATIËNTEN)
•

Zeer trage hartslag. Hierdoor moet je mogelijks langer in het ziekenhuis
blijven. Heel uitzonderlijk moeten we dan een pacemaker inplanten.

•

Trombose, indien het bloed niet of onvoldoende verdund is.

•

Complicaties ten gevolge van de anesthesie: gebeurt zeer zelden want je
bent maar kort in slaap.

•

Hou je wel aan de richtlijnen in verband met nuchter blijven.

UITERST ZELDEN
•

Complicaties ten gevolge van de slokdarmecho: slokdarmscheur met
risico op infectie. Dan moeten we je opereren.
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Nuttige contacten

Indien je meer informatie wenst, vragen hebt over je opname of onverwachts
niet kan komen, kan je contact opnemen via onderstaande gegevens.
Secretariaat Cardiologie
09 364 84 84
Route 64
Dokter Stefan De Maeseneire
09 364 88 02
Route 64
Dokter Caroline Dierickx
09 364 83 65
Route 64
Dokter Maarten Van Caenegem
053 63 82 99
Route 64
Dokter Filip Vanstechelman
0499 38 88 24
Route 64
Algemeen nummer AZ Sint-Elisabeth Zottegem
09 364 81 11
Spoedgevallendienst
09 364 85 55

Aanvullende informatie op www.azzottegem.be.
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NOTITIES
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AZ Sint-Elisabeth Zottegem vzw
Godveerdegemstraat 69
9620 Zottegem
T 0032 9 364 81 11
F 0032 9 364 89 00
info@sezz.be
www.azzottegem.be
0418.558.166
RPR Gent, afd. Oudenaarde

Medisch Centrum Brakel
Watermolenstraat 74-76
9660 Brakel
T 0032 55 42 66 01

