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Programma  
 

  
 
 

 
Korte voorstelronde 

 
Presentatie: ( +/- 15 minuten)  
 

▪ De motorische ontwikkeling van kinderen met een aangeboren 
hartafwijking (AHA) 
 

▪ De cognitieve ontwikkeling van kinderen met een aangeboren 
hartafwijking (AHA) 

 
Vragen? 



Ontwikkeling van kinderen met een Aangeboren Hartafwijking  (AHA)  



Bouma & Mulder, Circ. Res. 2017 



Ontwikkeling van kinderen met AHA  

Latal, Clinics in Perinatology, 2016 



Modified from Hovels-Gurich,  Front paediatr 2016 

Ontstaan van problemen bij een AHA 



 

 

 

Motorische ontwikkeling 
van kinderen met een  

AHA 
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Wernovsky, Cardiology in the Young, 2006 

Motoriek bij AHA 



 

Potentieel behandelmogelijkheden 



 

 

• Executieve functies < 4 jaar  

 

 

• Motorische ontwikkeling 

 

 

• Inspanningscapaciteit 

Behandelmogelijkheden 



 

 

 

Hart op Weg  
follow-up 
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Hart op Weg follow-up programma 

Gestructureerd follow up programma: 
 

✓Motoriek 
 

✓Cognitie 
 

✓Fysieke fitheid (conditie) 
 

✓Beoordelen belang verdere  
 diagnostiek of begeleiding 
  

Samenwerking tussen het Kinderhartcentrum,  

de afdeling Neonatologie en   

Cluster Ontwikkelingsgerichte Zorg  



Doelgroep Hart-op-Weg poli 

 
✓ Alle patiënten die voor de leeftijd van 6 maanden een hartoperatie hebben 

ondergaan, waarvoor de hart-longmachine is gebruikt.   
 
 

✓ Of die een gecompliceerd postoperatief traject hebben doorlopen  
(denk aan NEC en/of langdurig TPN bij coarctatio aortae) 

 
 

✓ Alle patiënten onder de leeftijd van 12  maanden, die een hartkatheterisatie 
hebben ondergaan en in een reanimatie-setting terecht zijn gekomen 



Belangrijke momenten voor diagnostiek en 
behandeling van de motorische ontwikkeling  



Waar staan we nu?  

  

HOW sinds 1-7-2011 

 

✓328 kinderen uitgenodigd voor FU 

✓65 ouders zagen af van follow up 

✓255 x Informed Consent 



N=255 

160  
(63%) 

164 
(68%) 

Follow up via  
“Hart op Weg”  

Poli  

19  kinderen  werden  5x gezien 

69  kinderen  werden  4x gezien 

63  kinderen  werden  3x gezien  

57  kinderen  werden  2x gezien  

29  kinderen  werden  1x gezien  

20  
[8%] 
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Totale motorisch ontwikkeling op 3 onderzoeksmomenten 

 

N = 187  N = 201  N = 184  



Verschil fijne motoriek en grove motoriek  

9  maanden  

Totale motoriek 

Grove motoriek 

 Fijne motoriek 
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Variatie van bewegen “Hart op Weg” 

Wijze van verplaatsen op leeftijd van 9 

maanden  
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 Loslopen 

gemiddeld  

16,4 maand 

Wijze van verplaatsen  
Met 18 maanden 

% 

Loslopen 76 

Langslopen 17 

Kruipen 2 

Billenschuiven 4 



Motoriek 42 maanden (N=110)  

Handvaardigheid   Balvaardigheid Balans 



Motoriek 42 maanden (3,5 jaar)  

Totale motorische score N=110 



 

 

Cognitieve ontwikkeling en gedrag  
 



AHA & cognitieve ontwikkeling 

✓Cognitieve ontwikkeling algemeen 

✓Cognitieve ontwikkeling bij 

kinderen met AHA  

✓Sociaal en schools functioneren  

Martinez-Biarge et al., 2013; Massaro et al., 2007; Cassidy et al., 2014.  



Executieve functies  

 
 
Cassidy, Journal of international neuropsychological Society, 2015 
Gaynor et al., The Journal of thoracic and Cardiovascular Surgery, 2010 



Executieve functies  

(Cassidy, Journal of international neuropsychological Society, 2015) 



Stroop test: Selectieve aandacht, Verwerkingssnelheid, Inhibitie 

Tower of London:Planning 



Invloed omgevingsfactoren  

 
✓ Ontwikkelen door 

continue interactie met 
omgeving 
 

✓ Invloed gezin 
 

✓ Manier van opvoeden  



Gevolgen omgeving  



Gevolgen voor de perceptie van ouders 

“Ik ben een onzekere ouder. Mijn zoon is tien en laat soms al pubergedrag zien, 
maar kan ook nog heel kinderachtig gedrag laten zien. Ik vind het moeilijk om 
hiermee om te gaan. Ik weet namelijk niet of het komt door alles wat hij heeft 

meegemaakt of dat het hoort bij een jongen van tien” 
 

“Wanneer mijn kind klaagt over vermoeidheid bijv. bij lange wandelingen weet ik 
niet goed of ik dit serieus moet nemen. Mijn andere kinderen zou ik pushen om 
door te gaan maar bij hem weet ik niet goed of ik hier mee goed of kwaad doe 

gezien zijn hartafwijking” 
 

“Ik laat haar eigenlijk nooit (lang) huilen, de dokter heeft gezegd dat dat teveel 
inspanning kost”  

 
“ Mijn dochter zal nooit een teamsport mogen doen omdat  

haar pacemaker kan beschadigen”   
 

“Ik mag niet rennen van mijn moeder”  



Voortzetten Hart op Weg poli om problemen vroegtijdig te signaleren!  

 

• Uitgebreidere inventarisatie van risicofactoren voor 
ontwikkelingsproblemen zodat we beter kunnen selecteren welke 
kinderen deze  follow-up het meeste nodig hebben.  

 

• Onderzoek naar de relatie motoriek (3,5 jaar) en executieve 
functieproblemen. 

 

• Onderzoek naar de relatie  tussen motoriek (3,5jr) en fysieke fitheid 
en activiteitenniveau. 

 

•    

Toekomst 



 Vragen?  

 

 Dank voor uw aandacht!  
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