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Samen oud worden?

Wat is oud?
Wat is de leeftijd van de oudste patiënt met ToF
geregistreerd in Concor?
A. 43 jaar
B. 68 jaar
C. 76 jaar
D. 89 jaar

Shaun White

81,73 jaar

83,3 jaar
80,1 jaar

77,02 jaar

80,1 jaar

73,8 jaar

Bron: CBS, 2018

Overleving na correctie ToF
Excellent!

Bron: CBS, 2018

aantal volwassenen met aangeboren hartafwijking

Samen oud worden, begint op jonge leeftijd

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten
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

snelle diagnose
zorg voor de operatie
ziekenhuis
polikliniek
operatietechniek
zorg na de operatie
polikliniek
in het ziekenhuis

Bron: hartwijzer

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten

Geldt dit ook voor mensen met een aangeboren hartafwijking?
55 patiënten (6 met ToF) met
hartinfarct
bijna hartinfarct
na dotterbehandeling
na bypass operatie
80 % mannen
gemiddelde leeftijd 55 jaar
110 controles

Bron: hartwijzer

Bokma et al. Heart 2018; 104:574-580

Kan je veilig sporten met ToF?
47 mensen met ToF
27: 12 weken trainingsprogramma
3x per week 1 uur
20: controlegroep
75% mannen, leeftijd 16 jaar
46 pulmonaliskleplekkage
Duppen N. Int J Cardiol 2015; 179:97-104

Transitie

Van de kindercardioloog naar de

Educatie en zelfmanagement:
volwassen cardioloog?

congenitaal cardioloog?

cardioloog voor volwassenen met een aangeboren hartafwijking

Controle op volwassen leeftijd
Jaarlijks
ECG
Echocardiogram
Afhankelijk van de resterende vernauwing/lekkage:
MRI van het hart
CT van het hart/vaten
Inspanningstest
Bloedonderzoek
Holter

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

Controle op volwassen leeftijd
resterend vernauwing of lekkage longslagaderklep
resterend vernauwing longslagadertakken
rechter kamer omvang en functie
lekkage van de aortaklep
linker kamer functie
hartritmestoornissen

resterend ernstige vernauwing of lekkage longslagaderklep

Teambeslissing

wanneer is een interventie nodig?
* klachten
* geen klachten
* toename verwijding rechter kamer
* afname functie rechter kamer
* afname meetbare conditie
* ritmestoornissen
* zwangerschap

Als een operatie nodig is
extra onderzoeken:
* longfunctie
* zo nodig tandartsbehandeling
* CT scan
* begeleiding gespecialiseerd verpleegkundige

Gelijktijdig behandeling om
hartritmestoornissen uit de kamer te voorkomen

Na een operatie
* begeleiding gespecialiseerd verpleegkundige
* tijdelijk medicatie
* bloedverdunners
* ritmestoornissen
* antibiotica
* meestal voor tandartsbehandeling
* hartrevalidatie
* hervatting werk/opleiding

Zwangerschap en ToF?
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”

Is er een rol voor medicatie?
95 patiënten met ToF
47 losartan
48 placebo
gedurende 18-24 maanden
verminderde rechter kamer functie
geen ernstige klepafwijking
ruim 25% na pulmonalisklepvervanging
uitgebreid echo en MRI hart
Bokma JP. Circulation 2017;137:1463-1471

Zwangerschap

Zwangerschap en ToF

Zwangerschap en ToF

Risicostratificatie volgens mWHO classificatie (groep I-IV):

Risico’s voor de baby

ToF in groep II

20% kans op vroeggeboorte

mild verhoogd risico op overlijden moeder
matig verhoogd risico op hartfalen/ritmestoornissen
totaal 5-10%

20% kans op te laag geboortegewicht voor duur zwangerschap

controle eens per 3 maanden
bevalling in lokaal ziekenhuis
2018 ESC guidelines pregnancy and heart disease
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