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Informeren van de school en de mentor is 

belangrijk. Maar doe dit altijd in overleg 

met uw kind.  Informatie zorgt vaak voor 

begrip. Bespreek ook hoe andere 

docenten geïnformeerd worden.  

Grotere afstanden, elke les nieuwe 

concentratie, langere dagen en huiswerk 

thuis zorgen bij een verminderde energie 

vaak voor uitdagingen. Bespreek samen 

met school hoe u hier het beste mee om 

kan gaan, zijn er mogelijkheden om een 

rustmoment in te plannen of de dag iets 

korter te maken?  

Gymnastiek is een aandachtspunt dat vaak 

terug komt op het voortgezet onderwijs. 

Zijn er voor de gymnastiek dingen waar 

uw kind en de docent rekening mee 

moeten houden, vraag dan altijd een 

apart gesprek aan met de gymdocent. 

Voorop staat dat uw kind, daar waar 

mogelijk, mee kan doen met de 

gymlessen.   

Op het voortgezet onderwijs zijn 

schoolreisjes vaak iets langer en in de 

bovenbouw naar het buitenland. Bespreek 

dan altijd welke aandachtspunten er zijn 

en wat er extra geregeld kan en moet 

worden.  



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.  

Daarnaast zijn dit ook alle vaardigheden 

waar de gemiddelde puber niet erg goed 

in is. Kan uw kind niet plannen? Niet 

direct reden tot zorg, de meeste pubers 

kunnen dit 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: complexere opdrachten, 

onderscheid hoofd- en bijzaken, 

cognitieve flexibiliteit (schakelen elk uur 

van les, maar ook meerdere oplossingen 

of meerdere inzichten voor hetzelfde 

probleem) en plannen en organiseren.  

 

 

 

 

 

 

https://www.mentimeter.com/preview/cee267b52cf6a0aa2f9fae22cea184c3/fb952df77c0d?filename=4-executieve-functies.jpg


Executieve functies kun je te oefenen, 

maar het is daarbij wel belangrijk om er 

niet altijd mee bezig te zijn. Het goede 

voorbeeld geven, gestructureerde stappen 

aanbieden zijn goede mogelijkheden om 

thuis ontwikkeling te stimuleren. Maak er 

geen huiswerk van!  

Voorbeelden: Laat uw kind de route 

plannen bij een uitstapje, bekijk elke week 

samen even de weekplanning (niet alleen 

huiswerk maar ook vrije tijd en trainingen 

van sport etc), bepaal samen waar een 

verslag over moet gaan en kijk als het 

verslag af is of dit doel gehaald is.  

 

Mocht uw kind toch vastlopen in het 

onderwijs, dan is de mentor vaak het 

eerste aanspreekpunt. Bespreek de zorgen 

en moeilijkheden en welke mogelijkheden 

er zijn om uw kind op school te 

ondersteunen. Betrek ook de 

zorgcoördinator van school om afspraken 

vast te leggen en eventueel een zorgplan 

op te stellen. Er kan daarbij ondersteuning 

en expertise ingezet worden van het 

samenwerkingsverband.  

Mochten er ernstige zorgen zijn over de 

executieve functies dan kan een 

Neuropsychologisch onderzoek gedaan 

worden (NPO) om inzicht te krijgen in 

eventuele hiaten in deze functies. Dit kan 

via het samenwerkingsverband 

aangevraagd worden. Let wel, dit zijn 

intensieve onderzoeken (2 dagen). 

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 
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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.  

In 2020 is het informatieboekje ‘Jouw 

studieloopbaan en een chronische of 

langdurige ziekte’ beschikbaar voor 

jongeren die vragen hebben over de 

aandoening en de invloed daarvan op hun 

studie en beroepskeuze.  

 

Al bij de profielkeuze of de richting die 

gekozen moet worden is het goed om te 

bedenken wat haalbaar is. De meeste 

vervolgopleidingen en beroepen kunnen 

gewoon uitgevoerd worden. Weet u het 

niet zeker? Vraag dan altijd even de arts 

om advies. Bij beperkte energie en 

inspanning kan in het jaar voorafgaand 

aan de profielkeuze gekeken worden of er 

niet al een vervroegde profielkeuze 

gemaakt kan worden. Op die manier is er 

sprake van een verlichting van het 

vakkenpakket. Daarnaast zijn er voor 

examens ook aanpassingen aan te vragen 



zoals een extra half uur wanneer er sprake 

is van minder energie en een verminderde 

concentratie, examens kunnen gespreid 

worden over meerdere periodes of over 2 

jaren. Alle informatie is te vinden in de 

brochure ‘Op weg naar het diploma’ van 

Ziezon.  

Heeft uw kind vragen over de keuze voor 

een vervolgstudie en de AHA, dan kan de 

Educatieve Voorziening ook 

ondersteuning bieden. Vanaf 2020 komt 

er een nieuw boekje uit met informatie 

voor de jongere over studie- en 

beroepskeuze bij chronische of langdurige 

ziekte en welke aanpassingen er in de 

vervolgstudie mogelijk zijn. 
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