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1. Foetale bloedsomloop
 Voordat een baby geboren wordt ontvangt deze bloed 

van de placenta. Dit bloed heeft een zuurstofsaturatie 
van ongeveer 80% en is dus zuurstofrijk (volwassenen 
hebben normaal een saturatie van ongeveer 98%). De 
foetus ontvangt dit via de vena umbilicalis ook wel de 
navelstrengader. Omdat je als foetus de lever nog niet 
gebruikt is er nog een speciale omweg: via de ductus 
venosus gaat het meeste bloed direct naar de vena cava 
inferior (onderste holle ader die naar de rechterboezem 
gaat) en slaat zo de lever over. In deze verbinding 
zit wel een sfincter, dit is een sluitspier. Wanneer de 
baarmoeder samentrekt, sluit deze de verbinding af, 
zodat er niet te veel bloed in een keer in het hart van de 
foetus terecht komt. Er gaat dan veel meer bloed naar de 
lever, terwijl hier normaal maar een klein beetje bloed 
langs komt. De kleine hoeveelheid die hier normaal 
langsgaat mengt hier met bloed uit het portale systeem, 
dit is het bloed dat vanaf de darmen van de foetus komt.

 Eenmaal in de vena cava inferior mengt het bloed vanuit 
de placenta zich met zuurstofarm bloed dat vanuit de 
benen van de foetus komt. Dit gaat de rechterboezem in.

 In het hart zit een tweede verschil met de volwassen 
situatie: het foramen ovale. Dit is een opening tussen 
de rechter en linkerboezem. Dit kan men zien als een 
soort deur, die zich opent naar de linkerboezem. Via deze 
opening stroomt het meeste bloed van de rechter- naar 
de linkerboezem, waardoor het de longen overslaat. Dit 
is zo geregeld omdat de foetus de longen nog niet kan 
gebruiken voor de uitwisseling van zuurstof en CO2 en 
het dus niet zinvol zou zijn om daar het bloed naar te 
sturen. 

 Het bloed dat zich via het foramen ovale van de 
rechterboezem naar de linkerboezem heeft verplaatst, 
mengt zich met een kleine hoeveelheid zuurstofarm 
bloed dat vanuit de longen komt. Dit gaat vervolgens via 
de linkerkamer naar de opstijgende aorta. De coronair 
arteriën, die naar de hartspier gaan, en de halsslagaders 
of carotis arteriën, die naar het brein gaan, zijn de 
allereerste vertakkingen vanuit de aorta. Hierdoor 
worden het brein en het hart voorzien van zuurstofrijk 
bloed.

 

 Er is echter een klein tussenschot vlak boven het 
foramen ovale: de crista dividens. Deze zit aan de 
bovenkant van de boezems en zorgt ervoor dat een 
klein deel van het bloed wel in de rechterboezem blijft. 
Dit zuurstofrijke bloed mengt zich met zuurstofarm 
bloed dat vanaf het hoofd en de armen komt (zie 
alinea hierboven). Via de rechterkamer gaat dit naar de 
longslagader. Omdat de weerstand van de longvaten in 
een foetus nog erg hoog is, gaat het bloed grotendeels 
direct van de longslagader naar de dalende aorta via een 
speciale verbinding tussen deze twee vaten: de ductus 
arteriosus. Het bloed zal via de twee arteria umbilicalis, 
ook wel de navelstrengslagaders genoemd, terug naar 
de placenta gaan. De saturatie is dan nog maar 58%. 
Het verschil van de 80% saturatie waarmee het bloed 
aankwam en de 58% saturatie waarmee het bloed de 
foetus weer verlaat, komt door het geleidelijk aan meer 
mengen met zuurstofarm bloed en het afgeven van 
zuurstof aan de weefsels en organen van de foetus.

      Afbeelding 1: De foetale circulatie 
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 2. Veranderingen na de geboorte
 Zodra de baby geboren is en de eerste ademhaling 

plaatsvindt vinden er veranderingen plaats in het hart. 
Normaal wordt de gasuitwisseling door de placenta 
gedaan maar na de geboorte is deze afwezig dus 
moet dit opgevangen worden door een ander orgaan, 
de longen zoals dat ook bij ons gebeurd. Omdat de 
longen voor de geboorte dus nog niet functioneel 
zijn, ziet het hart er ook anders uit. Er zijn namelijk 2 
extra verbindingen tussen het rechter en linker hart, 
waarover bloed kan stromen. Binnen de eerste paar 
dagen na geboorte verdwijnen deze verbindingen. 
De eerste verbinding is het foramen ovale, een 
gaatje in het tussenschot tussen linker en rechter 
boezem.  Wanneer de baby geboren wordt en de eerste 
ademhaling ontstaat ontvouwen de longen zich en 
nemen deze de gaswisseling over van de placenta. 
De vaatweerstand van de longvaten daalt door het 
ontvouwen van de longen. Door de toename van de 
doorbloeding van de longen  wordt de druk in de linker 
boezem hoger dan in de rechter boezem. Door het 
verschil in druk dat er dan ontstaat, sluit het foramen 
ovale. Het foramen ovale is dus kort na geboorte 
functioneel  (vaak nog onvolledig) gesloten. Binnen de 
komende maanden zullen de septumdelen vergroeien; 
wat overblijft wordt de fossa ovalis genoemd.  

 De tweede extra verbinding is een bloedvat tussen 
de lichaamsslagader ende  longslagader, ductus 
Botalli, ook wel ductus arteriosus genoemd. De ductus 
arteriosus sluit meestal binnen de eerste 2 dagen 
na geboorte. Deze sluiting gebeurt door een hoge 
zuurstofdruk van het passerende bloed, waardoor het 
spierweefsel gaat samentrekken en ductus arteriosus 
sluit. Tevens door een daling van de prostaglandine 
gehalte in het bloed. Hier vormt zich dan het 
ligamentum arteriosum na een aantal weken. Nu zijn er 
dan ook de twee bloedsomlopen gevormd; de grote en 
de kleine bloedsomloop.

 De slagaders van de navelstreng, arteriae umbilicales, 
sluiten al een aantal minuten na de geboorte. De 
sluiting gebeurt doordat er een verandering is in de 
zuurstofdruk en door temperatuur en mechanische 
stimuli waardoor er contractie van de gladde spiercellen 
optreedt. 

 

 Vlak nadat de slagaders van de navelstreng gesloten 
zijn, sluiten ook de ductus venosus en de ader van de 
navelstreng, ook wel de vena umbilicalis genoemd. 
De ductus venosus wordt dichtgedrukt omdat er geen 
bloedstroom meer is door de vena umbilicalis. Deze 
ductus is na ongeveer 14 dagen verschrompeld en 
wordt dan het ligamentum venosum genoemd. De vena 
umbilicalis zal ook verschrompelen en dit wordt dan het 
ligamentum teres hepatis genoemd.

 Het hart pompt zuurstofrijk bloed naar elk orgaan 
en elke spier in het lichaam, maar moet zelf ook 
gevoed worden met zuurstofrijk bloed. De hartspier 
wordt van zuurstofrijk bloed voorzien door de 
kransslagaders die over de buitenkant van het hart 
lopen. De kransslagaders worden ook wel coronair 
arteriën genoemd. Net na de systole gaat er bloed naar 
de coronaire arteriën. Dit komt doordat de aortaklep 
tijdens de systole de opening van de coronaire vaten 
bedekt. Als de aortaklep sluit, zijn de openingen vrij 
en kan het bloed de coronaire vaten instromen. Vanuit 
de aorta ontspringen er twee kransslagaders: de linker 
en de rechter coronaire arterie. Beide coronair arteriën 
vertakken zich in een groot aantal steeds kleinere 
vaten, die uiteindelijk de hartspier induiken en daar 
uitmonden in haarvaten, waar de zuurstofuitwisseling 
plaatsvindt. 

 

      Afbeelding 2: Veranderingen na de geboorte 
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 3. Foetale klepafwijkingen
 Aangeboren klepafwijkingen die gekenmerkt zijn 

door een vernauwing vallen onder de obstructieve 
aangeboren hartaandoeningen. Dit wil zeggen dat er 
sprake is van een belemmering van de bloedstroom. 

 Belemmering van bloedstroom kan komen doordat de 
vaten heel nauw zijn of doordat er een obstructie in 
een bloedvat zit. Echter kan dit ook komen doordat de 
hartkleppen niet goed zijn aangelegd waardoor het 
bloed hier niet goed langs kan stromen.

 Het hart kent vier hartkleppen: de mitralis- en 
tricuspidalisklep liggen tussen de boezems en de kamers 
en de aorta- en pulmonalisklep liggen tussen de kamers 
en de grote bloedvaten die uit het hart komen. Deze 
kleppen zorgen ervoor dat het bloed maar één richting 
uit kan stromen. Daarnaast zorgen ze er ook voor dat 
het hart even is afgesloten zodat het zich goed kan 
vullen met bloed voor dit wordt rondgepompt door het 
lichaam. 

      

      Afbeelding 3: De hartkleppen

Bij de aangeboren klepafwijkingen komen vooral 
afwijkingen van de aorta- en pulmonalisklep voor. De 
meest voorkomende afwijkingen van deze kleppen is 
een stenose. Een stenose is een vernauwing van de 
hartklep waardoor het bloed hier niet goed langs kan 
stromen. Het probleem kan op meerdere plekken liggen. 
Zo kan er voor (subvalvulair) of na de klep 
(supravalvulair) een vernauwing zijn of de klep zelf kan 
vernauwd zijn.

 

 

 Pulmonalisklepstenose
 Een pulmonalisklepstenose is de meest voorkomende 

klepafwijking. De pulmonalisklep ligt tussen de rechter 
kamer en de longslagader. De longslagader vervoert 
bloed vanuit het hart naar de longen. In het geval 
van een stenose van deze klep kan het bloed dus niet 
goed naar de longen stromen. Hierdoor kan er minder 
zuurstof het bloed in komen bij de longen en krijgen de 
rest van de organen dus ook minder zuurstof. Doordat 
er veel weerstand heerst bij de stenose van de klep 
moet het hart hard pompen om het bloed hierlangs te 
krijgen. Dit kan er voor zorgen dat in de rechter harthelft 
de spierwand dikker wordt. Op die manier probeert het 
hart namelijk meer druk op te bouwen om het bloed 
langs de kapotte klep te duwen. Daarnaast kan er soms 
een verwijding van de longslagader hierbij optreden. 
Dit ontstaat doordat het bloed alle kanten op stroomt 
als het door de klep geduwd wordt. Er komt een hoge 
druk op de wand van de longslagader die daardoor gaat 
uitzetten. 

 

      Afbeelding 4: Een pulmonalisklepstenose

 Aortaklepstenose
 Bij een aortaklepstenose ligt er een probleem tussen de 

linker kamer en de aorta, ook wel de lichaamsslagader. 
Net zoals bij de pulmonalisklepstenose kan het bloed nu 
niet goed de aorta in stromen. Dit heeft als gevolg dat 
het bloed minder goed bij de organen in het lichaam kan 
komen. Als gevolg hiervan kan ook bij de linker harthelft 
de spierwand dikker worden. Bij de aortaklepstenose 
wordt soms gezien dat dit veroorzaakt wordt doordat 
de klep er anders uitziet. Normaal gesproken bestaat de 
aortaklep uit drie klepbladjes, maar in dit geval bestaat 
de klep maar uit twee klepbladen. Dit wordt ook wel een 
bicuspide aortaklep genoemd.
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      Afbeelding 5: Een aortaklepstenose

 Afhankelijk van de ernst van de klepafwijking is er 
behandeling nodig. Zo kan de klep met een ballonnetje 
worden opgerekt zodat er meer ruimte is voor het bloed 
om doorheen te stromen. Bij ernstige afwijkingen kan 
de klep vervangen worden. Dit kan door een metalen 
kunstklep of biologische kunstklep vervangen worden.

4. Tetralogie van Fallot
 Tetralogie van Fallot (TOF) is een benaming voor een 

complexe hartafwijking gekenmerkt door 4 aspecten: 
een pulmonalisklep stenose, een groot VSD, een septum 
overrijdende aorta en rechterventrikelhypertrofie. 
Hierdoor kan een rechts links shunt ontstaan binnen het 
hart en kunnen kinderen er als gevolg blauw uitzien. 
De aandoening komt bij 4-5 kinderen op de 10.000 voor

 De oorsprong van dit complex van afwijkingen is vaak 
niet aan te wijzen, hoewel het binnen syndromale 
aandoeningen wel vaker lijkt voor te komen, met name 
in het velo-cardiaal-faciaal syndroom (22q11ds). 

 Ontstaan van de aandoening
 In de ontwikkeling van het ongeboren kind wordt het 

schot tussen de kamers niet goed aangelegd: er is 
sprake van een verplaatsing van het interventriculaire 
septum waardoor een obstructie van flow (bloedstroom) 
onder de pulmonalisklep optreedt; tevens is er sprake 
van een VSD, waardoor bloed nu bij een ernstige sub-
pulmonalisstenose met voorkeur richting de aortaklep 
stroomt.  We spreken dan van een rechts naar links 
shunt via het VSD. Vanwege de hogere druk in het 
rechter ventrikel wordt de rechter kamer dikwandig.   

 

         
      Afbeelding 6: De tetralogie van Fallot  

Natuurlijk beloop/symptomatologie
 De klachten die een kindje heeft van TOF zijn voor al 

afhankelijk van de enst van de pulmonalis stenose.
Wanneer er slechts weinig bloed in de longslagader kan 
komen, of deze geheel dicht zit, is het kind bij geboorte 
al blauw van kleur (cyanose). Wanneer het kind niet 
voldoende in staat blijkt om het bloed van zuurstof te 
voorzien, kan het nodig zijn verbindingen te maken 
tussen de aorta en longslagader tot het moment waarop 
verder herstel kan plaatsvinden.

 Een lichte tot matige vernauwing van de longslagader 
kan pas later in de ontwikkeling aan het licht komen 
door progressieve toename van de ernst van de sub-
pulmonalisstenose. Het kind krijgt vanaf het moment 
dat er rechts-links shunting begint een blauwverkleuring 
van lippen, mondslijmvlies en nagels. 

 Dit ‘blauw-worden’ kan worden opgewekt in momenten 
van boosheid, huilen, etc. 

 Onderzoek
 Bij de meeste kinderen, die in Nederland worden 

geboren met een TOF, is de diagnose reeds prenataal 
gesteld. Het bestaan van de TOF wordt pas duidelijk 
wanneer het kind geboren wordt en de kleine circulatie 
gaat aanspreken voor de zuurstofvoorziening. Bij het 
lichamelijk onderzoek kan de arts het hart van het kind 
beluisteren. 
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 Bij kinderen met TOF kan een geruis worden gehoord 
in de gehele systole, met name veroorzaakt door 
een turbulente flow van bloed over het vernauwde 
pulmonalistraject. Soms is het geruis ook als trill te 
voelen bij precordiale palpatie. 

 Echocardiografie is de meest geschikte 
onderzoeksmodaliteit om de afwijking goed in beeld te 
brengen. CT of MRI zijn meestal niet nodig, wel nuttig in 
het geval van (vermoeden van) en abnormaal beloop van 
de kransslagaders. 

 Risico
 Patiënten met TOF moeten hun hele leven cardiologische 

controles volgen. 
 Problemen kunnen bestaan in een lekkende of 

stenotische (vernauwde) longslagaderklep. Tevens 
kan  met name na een klepvervanging het risico op een 
infectie van het hart (endocarditis) vergroot zijn.  

5. Atrium-septumdefect 
 Bij een atrium septum defect is er een opening in het 

tussenschot van het hart. De opening bevindt zich 
ter hoogte van de linker- en rechterboezem. Door het 
gaatje stroomt bloed vanuit de linkerboezem naar de 
rechterboezem, omdat de druk in de linkerboezem hoger 
is. De arts kan dit horen aan de hand van een hartruis. Er 
zijn 4 verschillende soorten ASD.

 ASD I / partiële AVSD / ostium primum defect
 Bij een ASD I zit de opening in het harttussenschot 

boven de kleppen tussen de boezems en de kamers. 
Het gaatje ligt dicht bij de mitralisklep, waardoor 
deze klep kan gaan lekken. Dit wordt ook wel 
mitralisklepinsufficiëntie genoemd. ASD I komt relatief 
weinig voor. Het wordt vaak gezien bij mensen met het 
syndroom van Down. Dit type ASD komt bij 15% van de 
mensen met een ASD voor.

 ASD II / ostium secundum defect
 Bij een ASD II is er een gaatje in het midden van het 

boezemtussenschot ter hoogte van de fossa ovalis. Als 
je nog in de baarmoeder zit, is er een open verbinding 
tussen de linker- en rechterboezem van het hart. 
De opening tussen de boezems wordt het foramen 
ovale genoemd. Na de geboorte wordt deze opening 
afgesloten door een vlies. Gaatjes in het boezemseptum 
in de nabijheid van de fossa ovalis worden ASD II 

genoemd. Dit is de meest voorkomende vorm van een 
ASD. Dit type ASD komt bij 60-75% van de mensen met 
een ASD voor.

 Sinus venosus defect
 Bij een sinus venosus defect is er sprake van een niet 

normale aanleg van het hart tussenschot. De opening 
ligt veel hoger in de boezems en ligt dicht tegen de 
inmonding van de holle aders aan. Dit kan bijvoorbeeld 
dicht bij de vena cava inferior of superior (onderste of 
bovenste holle ader) zijn. Dit type ASD komt bij <5% voor.

 Sinus coronarius defect
 Bij een sinus coronarius defect is er een gaatje in het dak 

van de sinus coronarius. De sinus coronarius voert het 
zuurstofarme bloed van de kransslagaders terug naar 
de rechterboezem. Als het dak van de sinus coronarius 
lekt, vindt er uitwisseling van zuurstofarm en -rijk bloed 
plaats. Deze vorm is zeer zeldzaam (<1% van alle ASD’s).

    

   

Afbeelding 7: Een doorsnede van de rechterhartboezem met   
daarin getekend de anatomische locaties van het ASD II (a), ASD I 
(b), ASD III (c1/c2), en ASD IV (d).

Diagnose 
 Een arts kan met de stethoscoop een hartruis horen, 

doordat de longslagader meer bloed moet verwerken 
dan normaal. Dit is een reden om verder onderzoek te 
doen. Zo wordt er een ECG en een echo van het hart 
gemaakt om de diagnose en type vast te stellen. Bij 
oudere kinderen en volwassenen wordt er ook een 
slokdarmecho gemaakt. Op het moment dat je veel 
klachten hebt of het gaatje tussen de 3-8 mm is en 
niet vanzelf dichtgroeit, is het vaak noodzakelijk om in 
te grijpen. Meestal wordt het ASD tussen je 2e en 6e 
levensjaar verholpen.
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 Gevolgen
 Na het sluiten van een ASD kan en mag je over het 

algemeen alles doen. Soms kan het zo zijn dat de arts 
adviseert om niet te gaan duiken met gasflessen, omdat 
er dan meer druk komt op het inmiddels gesloten 
ASD. Dit kan onnodig risico opleveren. In de eerste 
6 maanden na beide ingrepen, is er een kans op het 
krijgen van een ontsteking van de binnenkant van het 
hart (endocarditis). Er is dan voor een tandheelkundige 
of chirurgische ingreep antibiotica nodig om dit risico 
te verkleinen. Na 6 maanden is er geen voorbereiding 
meer nodig voor een dergelijke ingreep. Daarnaast is 
er de eerste 6 maanden een verhoogd risico op het 
vormen van stolsels. Dit komt doordat de patch eerst 
bedekt moet worden met lichaamseigen weefsel. Tot 
die tijd kan er precies op de randen van de patch stolsels 
gevormd worden. Om te voorkomen dat dit gebeurt, 
worden er uit voorzorg bloedverdunners gegeven.

 Atrioventriculair septumdefect (AVSD)
 Atrioventriculair septumdefect (AVSD) of endocardiaal 

kussendefect (ECD) wordt gekenmerkt door een tekort 
aan het atrioventriculaire septum van het hart. Het 
wordt veroorzaakt door een abnormale of onvoldoende 
fusie van de superieure en inferieure endocardiale 
kussens met het middengedeelte van het atriale septum 
en het spiergedeelte van het ventriculaire septum.

 Bij de complete AVSD (CAVSD) bevindt zich een groot 
ventriculair component onder een of beide bovenste 
of onderste bladen van de AV-klep. Het defect omvat 
het hele gebied van de kruising van de bovenste en 
onderste kamers van het hart, d.w.z. waar de atria de 
ventrikels verbinden. Er is een groot gat tussen het 
onderste gedeelte van de boezems en het bovenste 
gedeelte van de ventrikels en dit gaat gepaard met een 
significante afwijking van de kleppen die de boezems 
van de ventrikels scheiden. De kleppen worden in 
feite een gemeenschappelijke atrioventriculaire klep 
en de ernst van het defect hangt grotendeels af van 
de ondersteunende bevestigingen van de klep aan 
de ventrikels en of de klep een dominante stroming 
toestaat van het rechteratrium naar de rechterventrikel 
en van het linker atrium naar linker ventrikel. 

 

 Er is een verhoogde bloedtoevoer naar de longen door 
zowel de ventriculaire als de atriale componenten 
van het defect. Bovendien lekt de abnormale 
atrioventriculaire klep steevast, zodat wanneer de 
ventrikels samentrekken, het bloed niet alleen naar 
het lichaam en de longen stroomt, maar ook achteruit 
naar de boezems. Het tegendrukeffect op de atria 
veroorzaakt congestie van bloed in het linker atrium, 
en dit veroorzaakt op zijn beurt congestie in de aderen 
die de longen aftappen wat kan zorgen voor pulmonale 
hypertensie. CAVSD wordt gevonden bij ongeveer een 
derde van de baby’s met het syndroom van Down, maar 
het komt ook voor als een geïsoleerde afwijking.

 
       

Afbeelding 8: Anatomie van het hart bij een atrioventriculair 
septumdefect (AVSD).

6. Risicofactoren
 Aangeboren hartafwijkingen vormen bijna een derde 

deel van alle ernstige congenitale afwijkingen. In 
Nederland worden ongeveer 1.300 tot 1.400 baby’s per 
jaar geboren met een hartafwijking. Er zit veel verschil in 
de ernst van een aangeboren hartafwijking. Aangeboren 
hartafwijkingen worden vaak ontdekt tijdens de 
20-wekenecho, maar er zijn ook aandoeningen die pas 
later of ook niet worden ontdekt.

 In de meeste gevallen is de oorzaak van de aangeboren 
hartafwijking bij pasgeborenen onbekend. Zij worden 
veroorzaakt door een combinatie van erfelijke en 
omgevingsfactoren (multifactorieel). Wel is bekend 
dat bepaalde factoren de kans op een aangeboren 
hartafwijking verhogen.
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Afbeelding 9:Prevalentie van aangeboren afwijkingen

 Erfelijke factoren
 Erfelijke factoren kunnen een rol spelen bij het krijgen 

van een aangeboren hartafwijking. Een aangeboren 
hartafwijking bij de moeder of vader kan de kans op een 
aangeboren hartafwijking bij het kind tot soms wel 17% 
verhogen. Dit is afhankelijk van het type hartafwijking. 
Ten opzichte van de algemene bevolking, met een kans 
van 0,7-0,8% op een aangeboren hartafwijking, is dit 
aanzienlijk verhoogd. 

 Toxische factoren
 Ook zijn er bepaalde factoren die toxisch zijn voor 

de ontwikkeling van het hart en/of de grote vaten in 
het lichaam van het kind. Zo zijn er medicijnen, zoals 
lithium, anti-epileptica en paroxetine die de kans op een 
aangeboren hartafwijking verhogen. Ook retinoïden, 
overmatig alcoholgebruik en roken verhogen deze kans.

 Metabole factoren
 Metabole factoren zijn factoren die betrekking hebben 

op de stofwisseling. Er zijn meerdere metabole factoren 
van de moeder bekend die de kans op een aangeboren 
hartafwijking verhogen:

- Diabetes mellitus
- Phenylketonurie
- Lupus erythematosus (SLE)
- Obesitas van de moeder tijdens de zwangerschap
- Hypertensie

 Infectieuze factoren
 Van enkele infectieuze ziekten van de moeder in het 

eerste trimester van de zwangerschap is bekend dat zij 
een aangeboren afwijking aan het hart en/of de vaten 
van het kind kunnen veroorzaken. Meest belangrijk 
hierbij is maternale rubella infectie met name binnen 
het eerste trimester.

 Risicogroepen
 Er zijn bepaalde bevolkingsgroepen die een verhoogde 

kans hebben op een aangeboren hartafwijkingen:
- Kinderen van (ouders van) niet-Nederlandse afkomst: 

migranten, vluchtelingen en adoptiekinderen
- Oudere leeftijd van de moeder
- Vroeggeboorte (<37 weken zwangerschapsduur)

7. Symptomen
 Aangeboren hartafwijkingen komen voor in 

verschillende vormen en maten. Van de meeste 
zullen de kinderen weinig tot geen last hebben. Bij 
grotere afwijkingen is ingrijpen met een operatie of 
katheterisatie noodzakelijk. Vanzelfsprekend verschillen 
de symptomen van een ernstige hartafwijkingen 
van die met een klein defect. Hieronder zullen we 
de specifieke symptomen en beperkingen van een 
aantal veelvoorkomende aangeboren hartafwijkingen 
bespreken.  

 Symptomen Aortaklepstenose
 Als de aangeboren aortaklepstenose niet heel ernstig 

is, zijn er meestal weinig klachten. Als de aandoening 
ernstiger is, kan dit pijn op de borst veroorzaken tijdens 
inspanning. Kortademigheid en vermoeidheid zijn ook 
klachten die veel voorkomen. Ook flauwvallen komt 
soms voor.

 Beperkingen Aortaklepstenose
 De grootste beperking bij een aangeboren 

aortaklepstenose is het onvermogen om (intensief) 
te sporten. Bij het sporten gaat de hartslag en het 
slagvolume omhoog. Dit gebeurt omdat de spieren 
meer zuurstof nodig hebben en er dus vaker bloed met 
zuurstof langs de spieren moet gaan. Bij mensen die 
een stenose hebben, gaat de klep moeilijker open en 
kost het meer kracht om dezelfde hoeveelheid bloed 
door deze hogere weerstand te krijgen. Dit is in rust een 
kleiner probleem, maar tijdens het sporten heb je veel 
zuurstofrijk bloed nodig.
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       Afbeelding 10: Veranderingen bij een aortaklepstenose

 Symptomen AVSD
 De symptomen van een AVSD (atrium-ventrikel septum 

defect) zijn afhankelijk van hoe uitgebreid en groot de 
afwijking(en) zijn. In ernstige gevallen wordt de baby 
al snel na de geboorte blauw en kortademig. Het hart 
kan in dit geval niet genoeg zuurstof door het lichaam 
pompen om alle cellen van zuurstof te voorzien. In 
mildere gevallen valt de afwijking pas op wanneer het 
kind problemen heeft met drinken. Door kortademigheid 
en energiegebrek kan de baby dan niet lang door 
zuigen en laat hij telkens de tepel of de speen los. De 
baby gaat zweten en zijn huid kan blauw verkleuren. 
Deze drinkproblemen kunnen ertoe leiden dat de baby 
niet voldoende groeit. Na de geboorte wordt de baby 
altijd meteen onderzocht. Tijdens de hartauscultatie 
is dan vaak een hartruis te horen bij AVSD. Als deze 
hartruis aanwezig is volgt er verder onderzoek in de 
vorm van een bloedonderzoek, saturatiemeting, ECG 
en een echo van het hart. Hieruit kan dan een aritmie 
worden afgeleid of een hoge bloeddruk in de kleine 
bloedsomloop (longen). 

 Beperkingen AVSD
 Alle AVSD-patiënten worden geopereerd. Na deze 

operatie zijn de patiënten niet genezen, vaak zijn er 
nog levenslange consequenties. Vaak is er een lekkende 
mitralisklep na de operatie. De mitralisklep zit tussen 
de linkerboezem en de linkerkamer. Als gevolg van deze 
lekkage gaat er tijdens elke hartslag een gedeelte van 
het bloed van de kamer naar de boezem. Hierdoor gaat 
er minder bloed naar de rest van het lichaam. In rust 
hebben mensen hier vaak niet veel last van. 

 Net als bij de aortaklepstenose zullen ze erg snel 
vermoeid raken tijdens inspanning. Nu niet omdat het 
hart tegen een hogere weerstand moet pompen, maar 
omdat het hart meer bloed pompt; een deel van het 
bloed stroomt iedere slag terug naar de boezem. 

           

      Afbeelding 11: Veranderingen bij een mitralisklepinsufficiëntie

8. Behandeling
 Tetralogie van Fallot 
 Zoals eerder beschreven is er bij de tetralogie van 

Fallot sprake van een pulmonalisklepstenose, 
ventrikelseptumdefect, overrijding van de aorta en 
rechter ventrikelhypertrofie. Initiële behandeling 
kan bestaan uit het toedienen van medicatie bij 
pasgeborenen met een kritische pulmonaalstenose. In 
dat geval wordt na geboorte prostaglandine opgestart, 
dat bij pasgeborenen de ductus Botalli, een natuurlijke 
verbinding tussen de grote lichaamsslagader en de 
longslagader, openhoudt. Bij pasgeborenen met een 
zeer tenger pulmonalis-stam en -takken is het dan 
ook vaak nodig om een shunt aan te leggen, voor 
dat een chirurgische correctie kan plaatsvinden. Zo’n 
shunt kun je in dit geval zien als een soort omleiding 
die ervoor zorgt dat het bloed op een andere manier 
dan via de pulmonalisklepstenose bij de longen komt 
om de bloedstroom hiernaartoe te verbeteren. Bij de 
tetralogie van Fallot wordt meestal een gemodificeerde 
Blalock-Taussing shunt aangelegd of een stent in de 
ductus Botalli geplaatst zodat de prostaglandine kunnen 
worden gestopt. 

 De chirurgische correctie van de Tetralogie van Fallot 
wordt meestal gedaan rond de leeftijd van 4-7 maanden. 
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      Afbeelding 12: Operatie bij de tetralogie van Fallot

 Bij een totale correctie wordt de opening tussen de 
linker en rechter kamer, het ventrikelseptumdefect, 
volledig gesloten met een stukje kunststof. Daarnaast 
wordt het gebied onder de longslagader (de rechter 
kamer outflowtract) uitgeruimd en wordt zo nodig 
de pulmonalisklep operatief verwijd.  Mocht dit niet 
voldoende zijn, dan kan ook nog de longslagader verwijd 
worden door een stukje weefsel van het hartzakje in de 
vaatwand te zetten. 

      Afbeelding 13: Uitruimen longslagader

 Behandeling van een AVSD:
 Bij een atrioventriculair septum defect is er een grote 

gemeenschappelijk overgang tussen de boezems 
en de kamers met daartussen abnormale kleppen 
die gezamenlijk bestaan uit 5 klepbladen. Er kan 
onderscheid gemaakt worden tussen een compleet 
AVSD en een incompleet AVSD. Wanneer er bij 
een compleet AVSD niet wordt ingegrepen is de 
levensverwachting zeer beperkt en bereikt het kind de 
volwassen leeftijd vaak niet. Behandeling bestaat uit 
een operatieve ingreep die meestal vóór de leeftijd van 4 
à 5 maanden wordt uitgevoerd. 

 Over het algemeen krijgt het kind vóór de operatie eerst 
medicatie tegen hartfalen, met als doel de hartfunctie 
te verbeteren en de conditie van het kind voor de 
operatie te optimaliseren. Denk hierbij met name aan 
plas-medicatie, die het circulerend volume van het 
bloed verkleind en  een ophoging van vocht in de longen 
(longoedeem) voorkomt. Tijdens de operatie worden 3 
dingen gedaan:

- Het gat tussen de boezems wordt gesloten.
- Het gat tussen de kamers wordt gesloten. 
- De klep(pen) worden hersteld. 
 Ook patiënten met een geopereerd AVSD moeten 

levenslang voor het hart onder controle blijven 
in verband met rest afwijkingen na de operatie. 
Afwijkingen die na de operatie kunnen ontstaan zijn 
bijvoorbeeld een rest ventriculair septum defect, 
insufficiëntie van de atrioventriculaire kleppen, 
hoge bloeddruk in de longvaten en ritme- en 
geleidingsstoornissen van het hart. 

 Het natuurlijke beloop van een incompleet AVSD 
is voordeliger dan dat van een volledig AVSD. Een 
incompleet AVSD geeft grotendeels namelijk geen 
klachten. Toch bestaat hierbij ook op jonge leeftijd 
al een indicatie voor een operatie bij patiënten met 
een grote links-rechts shunt. Ook bij een incompleet 
AVSD komt na operatief ingrijpen restinsufficiëntie van 
de atrioventriculaire klep voor en kunnen ritme- en 
geleidingsstoornissen van het hart optreden. 

      Afbeelding 14: Operatie bij een AVSD
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Stellingen

1. Door de onderste holle ader (vena cava inferior) stroomt 
bij een foetus, net zoals bij volwassenen, alleen maar 
zuurstofarm bloed.

2. Het foramen ovale sluit als eerste na de geboorte.

3. Een stenose van een hartklep is een vernauwing 
waardoor het bloed niet goed door de klep kan stromen.

4.  Een kind met de tetralogie van Fallot kan na 
behandeling zonder klachten van de aandoening verder 
leven. 

5. ASD type I oftewel een ostium primum defect is het 
meest voorkomende type atriumseptumdefect en komt 
voor bij 60-75% van de mensen met een ASD.

6.  Een oudere leeftijd van de moeder tijdens de 
zwangerschap verhoogd de kans op een aangeboren 
hartafwijking. 

7. Na een operatie voor een AVSD zijn kinderen compleet 
genezen.

8. Bij een totale correctie van de Tetralogie van Fallot wordt 
altijd een stukje weefsel van het hartzakje gebruikt om 
de longslagader wijder te maken

 Begrippenlijst

  1. De foetale bloedsomloop
-  Placenta: moederkoek
- Zuurstofsaturatie: het gehalte van zuurstof in het bloed
- Vena umbilicalis: navelstrengader die zuurstofrijk bloed 

van de placenta naar de foetus vervoert
-  Ductus venosus: een verbinding tussen de 

navelstrengader en de onderste holle ader
-  Ductus arteriosus: een verbinding tussen de 

longslagader en de aorta
- Sfincter: kringspier/ sluitspier
-  Het portale systeem: ader die bloed van milt, darm, 

maag en alvleesklier naar de lever vervoert
- Vena cava inferior: de onderste holle ader (zie avond 1)
-  Foramen ovale: Verbinding tussen de rechter en linker 

boezem bij een foetus

- Coronaire arteriën: de slagaders die het hart van bloed 
voorzien

- Carotis arteriën: de slagaders die de hersenen van bloed 
voorzien

- Crista dividens: een tussenschot tussen de rechter en 
linker boezem, aan de bovenkant, bij een foetus

- Arteria umbilicalis: navelslagader die zuurstofarm bloed 
van de foetus naar de placenta vervoert (zijn er twee 
van)

 2. Veranderingen na de geboorte
- Fossa ovalis: overblijfsel van het embryonale foramen 

ovale
- Foramen ovale: de embryonale verbinding tussen de 

linker en rechter boezem
- Ductus Botalli: de verbinding tussen de 

lichaamsslagader en de longslagader
- Ductus arteriosus: andere naam voor ductus botalli
- Ligamentum arteriosum: overblijfsel van de ductus 

Botalli/arteriosus
- Arteria umbilicalis: de slagaders van de navelstreng
- Ligamentum umbilicale mediale: overblijfsel van de 

arteria umbilicalis
- Ductus venosus: embryonale verbinding tussen de 

onderste holle ader en de aders van de navelstreng
- Vena umbilicalis: de aders van de navelstreng
- Ligamentum venosum: overblijfsel van de ductus 

venosus
- Ligamentum teres hepatis: overblijfsel van de vena 

umbilicalis

 3. Foetale klepafwijkingen
- Mitralisklep: klep tussen linker boezem en linker kamer.
- Tricuspidalisklep: klep tussen rechter boezem en rechter 

kamer.
- Aortaklep: klep tussen linker kamer en aorta 

(lichaamsslagader).
- Pulmonalisklep: klep tussen rechter kamer en 

longslagader.
- Stenose: vernauwing van een hartklep.

 4. Tetralogie van Fallot
- VSD: Ventriculair septum defect; een opening tussen de 

twee ventrikels.
-  Hypertrofie: een verdikte ventrikelwand.
- Het interventriculaire septum: de wand die beide 

ventrikels van elkaar gescheiden houdt.
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-  Shunt: de verbinding tussen een ader en een slagader.
- Cyanose: blauwverkleuring van huid, lippen en nagels
- Systole: de period waarin de ventrikels samentrekken en 

het bloed in de aorta wordt gepompt.
- Endocarditis: infectie van het hart.

 5. Atrium-septumdefect
-  Superieure: Bovenste
- Inferieure: Onderste
- Congestie: Ophoping of verstopping (in dit geval van 

bloed) in een netwerk (aders)
- Pulmonale hypertensie: Een abnormale hoge bloeddruk 

in de longen. Deze hoge druk in de longvaten heeft 
gevolgen voor de werking van het hart. Men maakt 
hierin onderscheid in pulmonaire arteriële (slagaderlijke) 
hypertensie (PAH) en pulmonale veneuze (aderlijke) 
hypertensie.

 6. Risicofactoren
- Congenitaal: medische term voor ‘aangeboren’
- Multifactorieel: door meerdere factoren bepaald
- Paroxetine: antidepressivum 
- Retinoïden: geneesmiddelen die afgeleid zijn van 

Vitamine A
- Diabetes mellitus: suikerziekte
- Hypertensie: hoge bloeddruk
- Phenylketonurie: erfelijke stofwisselingsziekte, het 

stofje fenylalanine wordt onvoldoende afgebroken en 
stapelt zich op in het bloed. Dit is schadelijk voor de 
hersenen.

- Lupus erythematosus: auto-immuunziekte, waarbij het 
eigen afweersysteem het lichaam gaat aanvallen en er 
ontstekingen ontstaan.

- Rubella: rodehond, veroorzaakt door het rubella virus

 7. Symptomen en beperkingen
-  Slagvolume: Het volume aan bloed dat per 

samentrekking van het hart wordt rondgepompt.
-  Hartauscultatie: Het met de stethoscoop luisteren naar 

het hart door de arts.
- Bloedonderzoek: Het onderzoek van het bloed naar 

verschillende parameters.
- Saturatiemeting: Meting waarbij er gekeken wordt naar 

het percentage van zuurstof dat aan de rode bloedcellen 
zit gebonden.

 
- Mitralisklep: De klep in het hart tussen de linkerboezem 

en de linkerkamer.

 8. Behandeling
- Pulmonalisklepstenose: Vernauwing van de 

pulmonalisklep/beperkt openen van de pumonalisklep. 
De pulmonalisklep ligt op de overgang van de 
rechterhartkamer en de longslagader.

- Ventrikelseptumdefect: Een aangeboren hartafwijking 
waarbij er een gaatje aanwezig is in het tussenschot (het 
septum) van de twee ventrikels (hartkamers).

- Aorta: De grote lichaamsslagader.
- Ventrikelhypertrofie: Verdikking van de wand van de 

hartkamers.
- Ductus Botalli: Een bloedvat dat de longslagader (arteria 

pulmonalis) verbindt met de aorta.
- Shunt: In de geneeskunde is een shunt een “niet-

normale” verbinding tussen twee delen van het lichaam 
waar vloeistof doorheen kan stromen. 

- Blalock-Taussig anastomose: Een verbinding tussen 
de ondersleutelbeenslagader en de longslagader aan 
dezelfde zijde. 

- Potts anastomose: Een verbinding tussen de afdalende 
grote lichaamsslagader en de longslagader. 

- Waterston-anastomose: Een verbinding tussen de 
opstijgende grote lichaamsslagader en de rechter 
longslagader. 

- Atrioventriculaire klep insufficiëntie: Een lekkende 
hartklep tussen de boezems en de kamers van het hart. 
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