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Van de kindercardioloog naar de

volwassen cardioloog?

congenitaal cardioloog?

cardioloog voor volwassenen (met een aangeboren hartafwijking)



Cardioloog voor volwassenen? 



Cardioloog voor volwassenen? 

Shaun White



(kinder)cardiologen/kinderhartchirurgen 



cardiologen/chirurgen voor ACHD



cardiologen hartspierziekten/hartritmestoornissen



in het AMC: 

over naar transitiepoli vanaf 16 jaar = cardioloog

op leeftijd 17 jaar: transitiepoli verpleegkundige
tenminste 1 x
meestal 2 x
en verder zo vaak als nodig

verpleegkundige is tijdens kantoortijden bereikbaar
geen vraag is te gek!
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De KINCOR database



De CONCOR database



Overleving met een aangeboren hartafwijking
1940-1949

nu:90 % volwassen

toen:70 % overleden



77,02 jaar

81,73 jaar

Bron: CBS, 2018



80,1 jaar

73,8 jaar

83,3 jaar

80,1 jaar

Bron: CBS, 2018





oud worden, begint op jonge leeftijd

snelle diagnose

zorg voor de operatie
ziekenhuis
polikliniek

operatietechniek

zorg na de operatie 
polikliniek
in het ziekenhuis



Transitie

Educatie en zelfmanagement:

wat heb ik?
wat is eraan gedaan?
hoe is het nu?
wat kan er nog komen?
wanneer trek ik aan de bel?
medicatie?
belang van gezonde leefstijl
belang van controle
adviezen tav bijv sporten
zwangerschap



wat heb ik / wat is er aan gedaan?

iets met een klep? iets met een gaatje?



wat heb ik / wat is er aan gedaan?

2001, Amerikaanse studie

kinderen van 7-18 jaar oud

30% wist hartafwijking goed te beschrijven

21% kon hartafwijking niet beschrijven

78% naam hartafwijking niet bekend

Veldtman GR et al. Illness understanding in children and adolescents with congenital heart disease. West J Med 2001



teken de hartafwijking van uw kind / jezelf



2001, Australische studie, Royal Children’s Hospital

120 kinderen/adolescenten

12-20 jaar

50% maakte een tekening
20 op de poli
40 thuis

3 met volledig correcte diagnose

35 met incorrecte diagnose



wat heb ik / wat is er aan gedaan?

2014 Vlaamse studie

91 patiënten
gemiddeld 17 jaar

34 vragen

total knowledge score 43%

slechts 15% van de vragen werd > 80% correct beantwoord



hoe is het nu?

is er nog resterend

- kunstmateriaal
- lekkage
- vernauwing
- shunt
- verminderde pompfunctie
- hartritmestoornis
- medicatiegebruik

en wat betekent dit voor het dagelijks leven?



wat kan er nog komen?

1. niets!

2. hartritmestoornissen

3. hartcatheterisatie/interventie

4. (re-) operatie

5. hartfalen

6. endocarditis



wanneer trek ik aan de bel?

1. hartkloppingen
1. duizeligheid
2. wegraking
3. kortademigheid

2. afname conditie
1. soms heel geleidelijk
2. hoe ging het een jaar geleden?

3. klachten bij inspanning
1. kortademigheid
2. hartkloppingen

4. koorts
5. als je denkt dat het helemaal niet goed gaat



medicatie

1. op de kinderleeftijd vaak geen

2. bloedverdunners

3. hartritmestoornissen

4. verminderde pompfunctie



belang van gezonde leefstijl

top 3 risicofactoren 
hart- en vaatziekten?



Risicofactoren voor hart- en vaatziekten

Bron: hartwijzer

1. leeftijd
2. roken
3. te hoog cholesterol
4. hoge bloeddruk
5. overgewicht
6. diabetes
7. te weinig beweging
8. erfelijke aanleg
9. mannelijk geslacht
10.stress



Risicofactoren voor hart- en vaatziekten

Bron: hartwijzer









sporten en aangeboren hartafwijking

workshop drs. Knobbe



belang van controle

Jaarlijks?
in een academisch of perifeer ziekenhuis?
ECG
Echocardiogram

MRI van het hart
CT van het hart/vaten

Inspanningstest
Bloedonderzoek
Holter

workshop Dr. Kuipers



Als een operatie nodig is

extra onderzoeken:

* longfunctie

* zo nodig tandartsbehandeling

* CT scan

* begeleiding gespecialiseerd verpleegkundige



Na een operatie 

* begeleiding gespecialiseerd verpleegkundige

* tijdelijk medicatie
* bloedverdunners
* ritmestoornissen

* antibiotica
* meestal voor tandartsbehandeling

* hartrevalidatie

* hervatting werk/opleiding



endocarditisprofylaxe? 

* wat is endocarditis?



wie heeft profylaxe nodig?

* eerder endocarditis 

* kunsthartklep

* shunt/conduit

* cyanose

* onvolledige correctie

* volledige correctie eerste 6 maanden



wanneer profylaxe?
* tandarts?

* oorbellen?

* tatoeage?

* plaatsing spiraal?

* verwijderen vetbult?



wanneer profylaxe?

* bij iedere ingreep waarbij bacteriën in de bloedbaan kunnen komen

* geïnfecteerde wonden!

* laat weten als je op reis gaat —> uit voorzorg antibiotica meenemen



tatoeages en piercing! 

* wat is de angst?

* wat is het risico?



alcohol en drugs

* alcohol

* aanbevolen max gebruik?
* effecten op het hart?

* drugs

* effecten op het hart?



alcohol en drugs



vertel het ons en vraag ons!!



Zwangerschap

Bij elke vrouw met zwangerschapswens en een (aangeboren) hartafwijking:

- inschatting van het risico van zwangerschap/bevalling voor
- moeder (hartfalen, hartritmestoornissen)
- kind

- te nemen maatregelen alvorens en tijdens zwangerschap
- medicatie

- preconceptioneel consult bij de gynaecoloog

- “pregnancy heart team”



Pregnancy heart team

- gynaecoloog

- cardioloog

- anaesthesist

- internist gespecialiseerd in stolling

- eerst naar klinische genetica?



Zwangerschap



Zwangerschap 



maar voor het zover is… 

anticonceptie:
- is voor elke vrouw met een aangeboren hartafwijking mogelijk
- keuze afhankelijk per persoon
- keuze afhankelijk van hartafwijking 
- liever geen pil met oestrogeen als verhoogde kans op bloedprop
- vorming
- (hormoonhoudend) spiraal is mogelijk
- overleg gynaecoloog



anticonceptie en de cardioloog? 

Amerikaanse studie 2017:

- 505 patiënten, mediane leeftijd 33 jaar
- 86% anticonceptie (gebruikt)
- 84% de pil
- 18% spiraal
- geen verschil tussen de hartafwijkingen
- complexe hartafwijkingen: meer bloedstolselvorming
- 43% info van cardioloog



in vogelvlucht: 

medisch inhoudelijke zaken die gaan spelen bij het volwassen worden

maar er is meer:

- zorgverzekering —> eigen risico!
- levensverzekering
- rijbewijs, eventuele keuring
- beroepskeuze/vervolgopleiding
- medisch psycholoog
- maatschappelijk werk
- hartrevalidatie
- en welke vraag je ook maar hebt



hartelijk dank voor uw aandacht 


