Afdeling dagbehandeling

volwassenen

Cardioversie

Geachte mevrouw, mijnheer
In verband met de behandeling die u binnenkort zult ondergaan,
de zogenaamde cardioversie, heeft u deze folder ontvangen.
U heeft een onregelmatig hartritme. Misschien heeft u daarvoor
al medicijnen gekregen maar die hadden niet het gewenste
resultaat. Nu zal geprobeerd worden om door middel van een
elektrisch schokje het hartritme weer in het gareel te krijgen.

Voorbereiding



Over het algemeen heeft u al van uw cardioloog bloedverdunnende medicamenten voorgeschreven gekregen.
Op de dag van de behandeling dient u vanaf 0.00 uur
nuchter te zijn. Nuchter zijn houdt in dit geval in niet eten,
roken en drinken, zelfs geen water.

Wat neemt u mee





naam en telefoonnummer van een contactpersoon. Het is
van belang te weten met wie wij contact mogen opnemen
en aan wie informatie mag worden gegeven (privacybescherming);
eventueel eigen lectuur en/of muziek;
het is uitermate belangrijk dat u álle medicijnen, die u
gebruikt, in de originele verpakking meebrengt en aan
de verpleegkundige geeft.
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Afdeling dagbehandeling volwassenen
De afdeling dagbehandeling volwassenen is gespecialiseerd in
opnamen gedurende 1 dag. Er worden patiënten van
verschillende specialismen opgenomen. Op een patiëntenkamer worden mannen en vrouwen bij elkaar verpleegd.
Op de afdeling zijn de faciliteiten van het comfortproduct van
het Lievensberg ziekenhuis niet mogelijk. Ook bestaat er geen
mogelijkheid tot het ontvangen van bezoek.
Op de afdeling dagbehandeling volwassenen is een team van
(senior)verpleegkundigen werkzaam, dat in hun werkzaamheden wordt ondersteund door afdelingssecretaresses, een
interieurverzorgster, een afdelingsassistente en gastvrouwen.
Alle medewerkers herkent u aan de personeelsbadge.
De leiding op de afdeling dagbehandeling volwassenen is in
handen van dhr. Q. Bergs, afdelingshoofd.
De afdeling is op werkdagen geopend van 7.30 – 19.00 uur
uiterlijk. In principe gaan iedere dag alle patiënten naar huis.
Als de behandelend arts het nodig acht dat u langer dan die
ene dag onder medische zorg blijft, wordt u overgeplaatst naar
een andere afdeling.

De cardioversie
Op de dag van de opname moet u zich om 10.00 uur melden op
de afdeling dagbehandeling volwassenen.
U wordt op uw bed naar de afdeling CC/MC gebracht alwaar u
opgevangen zult worden door een anesthesieverpleegkundige.
U wordt op de hartmonitor aangesloten door middel van een
aantal plakkers op de borst zodat uw hartritme zichtbaar wordt.
De cardioloog en de anesthesioloog zullen even later arriveren.
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Van de anesthesioloog krijgt u slaapmedicijnen zodat u niets zult
merken van de behandeling. Deze slaapmedicijnen werken erg
snel omdat zij via een naaldje wat in uw arm zit, ingespoten
zullen worden. Wanneer u slaapt zal er een elektrisch schokje
worden toegediend. Nogmaals, u merkt hier niets van! Soms
moet dit (een aantal malen) herhaald worden omdat het hartritme
onregelmatig blijft. Na de cardioversie zult u snel wakker worden.
Soms krijgt u nog wat extra zuurstof via een kapje op de neus en
mond gedurende een paar minuten. Er zal nog een controlehartfilmpje worden gemaakt.
U zult zo snel mogelijk te horen krijgen of de behandeling die u
heeft ondergaan geslaagd is, dat wil zeggen of u een regelmatig
hartritme heeft. Soms lukt dit namelijk niet.

Nazorg
U blijft op de afdeling CC/MC om wat uit te slapen. Er zal
regelmatig bloeddruk worden gemeten. Als u weer goed
wakker bent, zult u opgehaald worden en terug gaan naar de
afdeling waar u vandaan komt. Het kan zijn dat u last heeft van
een rood en/of branderig gevoel op de borst na de cardioversie.
Mocht dit zo zijn, geef dit dan door aan de verpleegkundige die u
verzorgt; hij of zij kan daar mogelijk wat aan doen.
Na de cardioversie zal uw arts u bezoeken en een afspraak met
u maken wanneer u op controle moet komen.
Uw ontslag zal tussen 16.00 – 17.00 uur plaatsvinden.
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Vragen
Voor uw vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij een
verpleegkundige.
Wij begrijpen dat uw familieleden graag op de hoogte worden
gesteld van uw toestand. Hiertoe belt de afdeling na uw terugkomst van de afdeling CC/MC de door u opgegeven contactpersoon.

Ontslag
Wij raden u aan een regeling te treffen zodat iemand u af komt
halen. Het wordt u ten sterkste ontraden op eigen kracht naar
huis te gaan. Voordat u vertrekt, zorgt de secretaresse of
verpleegkundige er voor dat u het afspraakkaartje voor de
polikliniekcontrole krijgt.

Wij hopen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.
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