
 

 

In deze folder vindt u meer informatie over  
de behandeling met cardioversie na hartritmestoornissen. 

 

 
 
Wat is cardioversie? 
 

Cardioversie is een behandeling voor hartritme-

stoornissen: de arts gebruikt een apparaat,  

de defibrillator, om een elektrische impuls door  

de hartspier te geleiden en zo het normale hartritme 

te herstellen.  

 

Cardioversie kan worden gebruikt voor verschillende 

soorten ritmestoornissen. Meestal wordt het echter 

toegepast bij boezemfibrilleren of bij boezemflutter. 

 

 

 

Waarom is cardioversie nodig? 
 

Boezemfibrilleren kan allerlei klachten veroorzaken 

zoals hartkloppingen, duizeligheid of kortademigheid. 

Indien onbehandeld kan deze ritmestoornis 

problemen geven, in zeldzame gevallen soms zelfs 

van ernstige aard zoals een beroerte of stoornissen in 

de pompfunctie van het hart. 

 

Cardioversie is nodig om het normale hartritme te 

herstellen en het hart weer normaal te laten pompen. 

 

 

 
 
Voorbereiding 
 

 Nuchter zijn, vanaf 6 uren voor de behandeling. 

 Bloedafname in functie van stollingstest. 

 

 

 

Onder verdoving 
 

De ingreep vindt plaats onder algemene narcose 

waarbij u ongeveer 10 minuten slaapt. 

 U mag de eerste 3 uren niet drinken en niet eten, 

daarna mag u eten en drinken met mate. 

 U mag de eerste 24 uren niet met de auto rijden. 

 U mag de eerste 4 weken geen zware fysieke 

inspanningen verrichten. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wat te doen bij thuiskomst? 
 

 U kunt alles terug doen zoals u gewoon was. 

 Neem uw medicatie strikt zoals voorgeschreven 

door de cardioloog. 

 Wanneer de ritmestoornissen terug komen, is er 

geen reden voor ongerustheid: u gebruikt 

immers al de juiste medicatie, maar neem toch 

contact op met uw huisarts. 

 Bij erge hoofdpijn, krachtverlies in een 

lichaamshelft, spraakstoornissen of gezichts-

stoornissen neemt u meteen contact op met  

de huisarts. 

 Eventuele lichte brandwonden (roodheid) op  

de borst zijn veroorzaakt door de elektrische 

ontlading: bij pijn best inwrijven met een huid-

beschermende zalf gedurende enkele dagen. 

 

 

 



 

Versie: 14-12-2021  Geldig tot 14-12-2024   0433-VP-WI-A4-RVKL-11353 

Cardioversie 
 

 
 
Contactgegevens 
 

Dienst Spoedgevallen          tel. 09 310 17 05 
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vzw AZ Alma
(Maatschappelijke Zetel)
Ringlaan 15
B-9900 Eeklo
tel. 09 310 00 00 

Polikliniek AZ Alma Sijsele
Gentse Steenweg 132
B-8340 Sijsele-Damme
tel. 09 310 00 00
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