DAGOPNAME VOOR CARDIOVERSIE
Op vraag van uw dokter zal u binnenkort een cardioversie ondergaan.
Bij een cardioversie worden storingen in de elektrische geleiding van het hart genormaliseerd
door middel van een elektroshock. De anesthesist brengt u gedurende enkele minuten onder
algemene verdoving, de tijd die de cardioloog nodig heeft om de elektroshock toe te dienen.
Om alles comfortabel voor u te laten verlopen, wordt u die dag opgenomen in de dageenheid
Interne Geneeskunde - VP35.

De dag vóór de behandeling.
Drink de dag voor de behandeling geen alcohol.
Verwijder ’s avonds alle make-up, valse nagels, nagellak, mascara, eyeliner en valse wimpers.
Gebruik een licht verteerbare avondmaaltijd.
De opname.
Op de afgesproken dag meldt u zich omstreeks 8u aan ter hoogte van de opnamebalie in de
grote inkomhall van het ziekenhuis. Breng volgende documenten mee:
-

identiteitskaart,
SIS-kaart,
badge van het ziekenhuis,
de nodige gegevens als u een aanvullende verzekering hebt.

Na de inschrijving wordt u in de dageenheid verwacht.
Indien uw inschrijving vooraf gebeurde (vooropname), gaat u rechtstreeks naar de dageenheid
zonder zich bij de opnamebalie te melden.

Waar bevindt zich de dageenheid Interne Geneeskunde VP35?
In de grote inkomhall van het ziekenhuis neemt u de bezoekerslift naar de derde verdieping.
Neem daar de gang rechts en dan de eerste deur links. U volgt de bordjes met de aanduiding
“VP35 – Dageenheid Interne Geneeskunde”.
In de dageenheid wordt u opgewacht door de verpleegkundige die met u het verloop van de
dag zal bespreken en op uw vragen zal antwoorden.
De maaltijden.
De dag van de behandeling dient u nuchter te blijven vanaf middernacht.
Na de cardioversie krijgt u op de dageenheid een broodmaaltijd.
Medicatie en andere benodigdheden.
Gelieve uw gewone medicatie voor die dag mee te brengen naar het ziekenhuis.
De verpleegkundige zal u zeggen wanneer u deze medicatie mag innemen.
Draag comfortabele kledij. Slaapkledij en andere zaken voor langer verblijf, hoeft u niet mee
te brengen. Laat ook juwelen, geld en andere waardevolle voorwerpen thuis!
Verloop van de dag.
De verpleegkundige doet eerst een bloedafname, nadien wordt u naar het cardiologisch
centrum gebracht voor een echografie van het hart. Als er geen tegenindicaties worden
aangetoond brengen we u in bed naar de ontwaakzaal van het operatiekwartier, waar de
behandeling zal doorgaan. U krijgt er een lichte algemene verdoving en uw behandeling wordt
gegeven. Nadien blijft u ongeveer een uur ter plaatse om uw hartritme via monitoring op te
volgen en u veilig te laten ontwaken.
Terug op de dageenheid krijgt u een broodmaaltijd. De cardioloog komt bij u langs om het
resultaat van de cardioversie te bespreken en om uw verdere medicatie op punt te stellen. Als
u op raadpleging moet terugkomen, zal de verpleegkundige een datum met u afspreken.
Dan kunt u het ziekenhuis verlaten.
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Bij het ontslag uit het ziekenhuis.
Laat u door een volwassen begeleider naar huis brengen.
U mag die dag geen enkel voertuig besturen (ook geen fiets of bromfiets).
Wees voorzichtig met het nemen van trappen.
Drink die dag geen alcohol, ook geen bier.
U mag het ziekenhuis verlaten zonder verdere administratieve formaliteiten.
Wat en wanneer betaal ik?
De dag van de opname hoeft u niets te betalen. De factuur wordt u nadien thuis opgestuurd.
Bij wie kan ik terecht met mijn vragen?
Voor vragen i.v.m. administratie en/of verzekering kunt u terecht bij de Centrale Opname op
het nummer 02 477 77 85 en dit op werkdagen van 7 uur tot 20.30 uur en op zaterdag,
zondag en feestdagen van 10 uur tot 18.15 uur.
Voor alle andere vragen kunt u op werkdagen tussen 8 uur en 16 uur terecht op de
Dageenheid - VP35 op het telefoonnummer 02 477 77 35.
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