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Bij voorkamerfibrillatie trekken de voorkamers onregelmatig en meestal te snel samen, 
waardoor de kamers niet optimaal met bloed gevuld worden en de normale hartcyclus 
verstoord is. Onder een korte algemene verdoving wordt met een defibrillator een 
elektrische impuls (elektroshock) gegeven aan de hartspier om het normale hartritme te 
herstellen. Dit noemen we een elektrische cardioversie. 

De voorbereiding 
U moet volledig nuchter blijven voor dit onderzoek. Dit betekent dat u vanaf middernacht 
voor de cardioversie niet meer mag eten, drinken of roken. Soms mag u thuis nog bepaalde 
medicatie innemen. Uw cardioloog zal dit vooraf nog bespreken met u. Indien nodig kunt u 
deze medicatie met een klein slokje water innemen. 
 

Wat moet u meenemen naar het ziekenhuis? 
✗ uw elektronische identiteitskaart 
✗ alle medicatie die u normaal thuis neemt 
✗ gemakkelijke kleding 
✗ indien nodig het resultaat van de bloedafname bij de huisarts (bloedverdunning). 
 

Voorbereidende onderzoeken en behandeling: 
U moet vier tot zes weken voor de cardioversie bloedverdunners innemen (Marcoumar®, 
Sintrom®, Marevan®, Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis®, Lixiana®). Het is heel belangrijk dat u 
deze correct en op de juiste tijdstippen inneemt.  
De elektrische cardioversie kan sneller uitgevoerd worden wanneer men vooraf met een 
TEE de aanwezigheid van een klonter heeft uitgesloten.  Een TEE, een transoesofagale 
echocardiografie, is een echografie van het hart die gebeurt via de slokdarm. 

Hoe verloopt de cardioversie ? 
Als de cardioversie plaatsvindt, wordt u aangesloten aan een monitor. Op deze monitor 
kunnen we uw hartslag in de gaten houden. U krijgt ook een bloeddrukmeter rond uw arm. 
Deze zal af en toe automatisch oppompen en zo uw bloeddruk meten. 
U krijgt een infuus in uw arm waardoor medicijnen worden toegediend. 
Als alles voorbereid is, wordt de medicatie toegediend, waardoor u kort nadien (meestal na 
een dertigtal seconden) in slaap valt. De cardioversie vindt plaats zonder dat u er iets van 
merkt. Na vijf tot tien minuten wordt u weer wakker. Meestal heeft de narcose geen 
vervelende nawerking. Na de behandeling hoort u van de arts of de verpleegkundige of de 
behandeling geslaagd is. 

Nazorg en naar huis 
Soms is de huid, op de plaats waar de elektrische schok is gegeven, wat rood en voelt deze 
branderig aan. U kunt dit vergelijken met zonnebrand. Deze plekken kunnen verzorgd 
worden met Flammazine zalf. 
De cardioloog zal u bij het ontslag uit het ziekenhuis richtlijnen meegeven over de medicatie 
en het al dan niet voortzetten van de bloedverdunnende medicatie. Indien nodig, wordt er 
ook een controleafspraak vastgelegd. 
Als u goed wakker bent, mag u weer eten en drinken en kunt u naar huis. U mag zelf niet 
met de auto naar huis rijden. 

Aandachtspunten 
Zoals bij elke test bestaan ook hier mogelijke bijwerkingen, maar in de medische literatuur 
wordt deze test bestempeld als veilig en ernstige bijwerkingen zijn dan ook zeer zeldzaam. 
Voor verdere informatie kan u terecht op het telefoonnummer 014/ 71 27 37 of cardioloog. 
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