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Informeren van de school en de 

leerkracht kan onder andere met behulp 

van het Hartpaspoort van de 

Patiëntenvereniging aangeboren 

hartaandoeningen.  U kent uw kind het 

beste, bespreek met de leerkrachten wat 

normaal is en waar ze rekening mee 

moeten en kunnen houden. Wanneer uw 

kind net naar school gaat kunnen jullie 

dit regelmatig evalueren.  

 

Bij veel kinderen die in de eerste 

levenjaren langdurig zijn opgenomen 

verloopt de motorische ontwikkeling wat 

trager. Zij hebben minder mogelijkheden 

om zich daarin te ontwikkelen doordat 

zij veel in bed liggen. De meeste 

kinderen zijn hierdoor bij de start van 

school iets minder vaardig in de 

motoriek, dit kan zowel op het vlak van 

de grove motoriek als de fijne motoriek 

het geval zijn. De motorische 

ontwikkeling gaat wel door en voor de 

meeste kinderen trekt deze achterstand 

tijdens de eerste schooljaren spontaan 

bij.  



Er is steeds meer onderzoek naar leer- 

en gedragsproblemen bij kinderen met 

een AHA. De grootste groep kinderen 

ontwikkelen zich normaal. Bij complexe 

hartaandoeningen met een verminderd 

zuurstofgehalte lijken de executieve 

functies (werkgeheugen, 

gedragsregulatie, cognitieve flexibiliteit, 

plannen en organiseren) iets verminderd 

te zijn ten opzichte van een gezonde 

controlegroep.  Er is, ook bij gezonde 

kinderen, veel verschil in de executieve 

functies, de één heeft goede 

vaardigheden, de andere niet. 

Executieve  functies ontwikkelen zich 

ook naarmate een kind ouder wordt en 

ze zijn te oefenen en te trainen. Iets 

minder ontwikkelde executieve functies 

zijn daarom niet direct reden tot zorg en 

ook niet altijd direct te verbinden met 

een AHA.  

Op veel executieve functies wordt pas in 

het voortgezet onderwijs een beroep 

gedaan.  

 

 

 

 

 

 

 



Executieve functies kun je te oefenen, 

maar het is daarbij wel belangrijk om er 

niet altijd mee bezig te zijn. 

Spelenderwijs oefenen, het goede 

voorbeeld geven, gestructureerde 

stappen aanbieden zijn goede 

mogelijkheden om thuis ontwikkeling te 

stimuleren. Maak er geen huiswerk van 

maar een spel. Voorbeelden: Bouw 

samen met blokken of lego en bekijk hoe  

je de bouwinstructie kunt gebruiken. Gaat 

u om boodschappen? Maak samen een 

boodschappenlijstje en geef uw kind de 

taak om een aantal boodschappen te 

onthouden.   

Mocht uw kind toch vastlopen in het 

onderwijs, dan is de leerkracht vaak het 

eerste aanspreekpunt. Bespreek de zorgen 

en moeilijkheden en welke mogelijkheden 

er zijn om uw kind in de klas en op school 

te ondersteunen. Samen met de intern 

begeleider van school kan zorgplan 

gemaakt worden. Er kan daarbij 

ondersteuning en expertise ingezet 

worden van het samenwerkingsverband.  

Vragen over hartaandoeningen en 

onderwijs, dan kan de consulent 

onderwijsondersteuning zieke leerlingen 

meedenken. Consulenten OZL werken in 

UMC’s en bij onderwijsadviesbureaus. 

Gegevens kunt u vinden op www.ziezon.nl 

  

http://www.ziezon.nl/


Na het basisonderwijs gaat uw kind naar 

het voortgezet onderwijs. Waar er eerst 1 

of 2 leerkrachten zijn, zijn er veel meer. 

Bespreek met uw kind en de mentor 

welke aandachtspunten aan de orde zijn 

en hoe docenten geïnformeerd worden. 

De afstand naar school is vaak groter, 

maar het zijn ook langere, intensievere 

dagen (elk uur opnieuw volle concentratie, 

elk lesuur een ander vak) met huiswerk 

voor thuis. Bij minder energie kan dit een 

behoorlijke belasting zijn. Daarnaast 

wordt er op het voortgezet onderwijs een 

groter beroep gedaan op de executieve 

functies zoals plannen en organiseren, 

maar ook cognitieve flexibiliteit en hoofd 

en bijzaken onderscheiden.  

De ontwikkelingen op het gebied van 

onderzoek die betrekking hebben op het 

onderwijs zijn groot. Er wordt meer 

onderzoek gedaan naar hoe hersen zich 

ontwikkelen bij kinderen met een AHA, 

maar ook of zuurstoftekorten een rol 

zouden kunnen spelen bij ontwikkeling en 

hoe deze dan beperkt kunnen worden. 

Daarnaast zijn er onderzoeken in welke 

mate en hoe de executieve functies bij 

kinderen met AHA geoefend kunnen 

worden. Al deze onderzoeken kunnen 

leiden tot nieuwe handreikingen in het 

begeleiden van een zo normaal mogelijke 

ontwikkeling bij kinderen met een AHA.  

Vanuit Ziezon wordt informatiemateriaal 

geschreven voor scholen, deze informatie 

is momenteel in ontwikkeling. Daarmee 

hopen we scholen informatie te geven 

over AHA en de invloed daarvan op 

school.  

  



 

https://www.mentimeter.com/preview/12d9fbbeb6d6b42b11f827aaee2f1f0f/9b8ea30ae107?filename=13-is-uw-vraag-niet-beantwoord.jpg

