
"Het zou geweldig zijn als elk kind maar één operatie nodig heeft" 

 

 
Mark Hazekamp is kinderhartchirurg. Hij opereert 

kinderen met een bouwfout in hun hart. Vaak gaat het om 

baby’s en jonge kinderen. Maar soms ook om jongeren en 

volwassenen die na een operatie toch weer problemen 

krijgen met hun hart. 

 

Steeds verder verbeteren 

“We proberen de zorg voor jonge kinderen steeds verder 

te verbeteren. Daar zijn we voortdurend mee bezig. De 

technieken om te opereren zijn vooral in de tweede helft 

van de vorige eeuw sterk verbeterd. De afgelopen jaren is 

met name de zorg vóór, tijdens en na de operatie veel 

beter geworden.” 

 

“We kunnen nu bijvoorbeeld vóór de operatie al bekijken 

hoe een kinderhartje er precies uit ziet. Dit doen we met 

echobeelden die we via de slokdarm maken. Dat is 

belangrijk, want elk hartje is toch weer net anders. Zo kun 

je goed voorbereid de operatie starten.” 

 

 

Emotioneel betrokken 

“Er zijn tegenwoordig speciale intensive care afdelingen voor kinderen, met heel goede nazorg na een 

operatie. Hierdoor halen kinderen die er slecht aan toe zijn het soms toch. Maar het blijft spannend.”  

 

Een vak dat je raakt 

"Een enkele keer lukt het, ondanks al onze inspanningen, niet om een kind te redden. Dat is erg 

aangrijpend. In de eerste plaats voor de ouders natuurlijk, en de familie. Maar het raakt ons als artsen 

ook. Kinderhartchirurgie is voor mij in eerste instantie een technisch vak, maar de zorgen van een 

patiënt of van ouders raken mij diep. Dat is mijn motivatie om dit vak nog beter te maken dan het al 

is." 

 

450 operaties met een klein team 

“Toch moeten we altijd doorgaan. We moeten blijven denken aan de nieuwe hartpatiëntjes die 

worden geboren en ons nodig hebben. Dat zijn elke dag gemiddeld wel 4 kinderen. In mijn centrum 

doen we zo’n 450 operaties per jaar.” 

 

“Er zijn maar 12 kinderhartchirurgen in Nederland, dus we doen alles met een heel klein team. We 

wisselen onderling veel ervaringen uit. We hebben ook veel internationale contacten, met 

kinderhartchirurgen uit andere landen. We leren voortdurend bij, om de zorg steeds beter te maken.” 

 

 

 

 



Ons doel: maar één operatie nodig 

“Ons doel is dat er maar één operatie op jonge leeftijd nodig is. We willen de bouwfout in één keer zo 

goed herstellen dat de patiënt er de rest van het leven mee vooruit kan, zonder hartklachten. Maar zo 

ver zijn we nog niet. Daarvoor is nog veel onderzoek nodig. Dankzij steun van Stichting Hartekind 

kunnen we hierin een nieuwe stap zetten.” 

 

Waar we aan werken 

“We doen onder meer onderzoek naar de hartkleppen en het beginstuk van de aorta. Dat zijn plekken 

waar patiënten uiteindelijk regelmatig problemen krijgen. We willen bereiken dat donorhartkleppen 

langer mee kunnen gaan dan nu het geval is. Ook willen we onderzoeken hoe we kunnen voorkomen 

dat het eerste deel van de aorta op latere leeftijd te wijd wordt.” 


