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Doelen van mijn voordracht  

• Uitleg ‘Wie en wat is Fallot?’ 

• Uitstapje naar de geschiedenis 

• Bouw en functie van het normale hart 

• Hartafwijking tetralogie van Fallot 

 

 



Doelen van mijn voordracht  

 

 



Wie is (meneer) Fallot? 

• Geschiedenis is… 

 

 



Het verhaal begint… 

1671 



Nederland doet ook mee… 

1777 



He, een hart! 

1866 



En eindelijk…ontmoet meneer Fallot 

1888 1924 



Bouw en functie van het normale hart 



4 (=tetra) kenmerken 

• Kamertussenschot defect 

(ventrikel septum defect, 

VSD) 

• Overrijdende aorta (1) 

• Vernauwing rechter 

kameruitstroombaan           

(= subvalvulaire/ 

infundibulaire pulmonalis 

stenose)(2a) 

• Rechter kamerspierverdikking 

(rechter ventrikel hypertrofie, 

RVH) 
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• Ventrikel septum defect (VSD) 

• Subvalvulaire pulmonalis 

stenose door verplaatsing 

van het outlet septum naar 

voren en boven 

• Rechter ventrikelhypertrofie 

• Soms 

– Valvulaire pulmonalisstenose 

(bicuspide PV in 50%) 

– Supravalvulaire 

pulmonalisstenose 
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Ventrikel septum defect (VSD) 

‘Malalignment’ ‘Perimembraneus’ 



Subvalvulaire pulmonalisstenose 

Geringe subvalv PS 
Pink Fallot 

Ernst van subvalv. PS bepaald mate van blauwzien 

Matige subvalv PS 
Klassieke Fallot 

Niet 
doorgankelijke  
pulmonaalklep 



Geassocieerde afwijkingen 

• Rechter aortaboog (25%) 

• Kransslagader afwijkingen 

(coronair anomalie, 8%) 

• Boezemtussenschot defect 

(atrium septum defect, ASD) 

• Meerdere VSD’s 

• Boezem kamer 

tussenschotdefect (atrio 

ventriculair septum defect, 

AVSD) 

• 22q11 deletie 

 

Tetralogie van Fallot 

Kapur, J. Cardiovasc. Comput. Tomogr. 
2015;9(6):593–6.  



Varianten 

• Niet doorgankelijke 

pulmonaalklep 

(pulmonalisatresie) 

• Niet aanwezige 

pulmonaalklep 

(pulmonalisagenesie) 
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Tetralogie van Fallot 

Met dank aan Dr. Monique Jongbloed, Leiden 



Dank voor uw aandacht 



Bouw van het normale hart 



Ontwikkeling van het normale hart 

Kloesel et al. Anesth Analg 2016;123:551–69  

“Schijf” 

1e week 



Ontwikkeling van het normale hart 

Kloesel et al. Anesth Analg 2016;123:551–69  

“Halvemaan” “Buis” 

“Gebogen buis” “Het hart” 



Ontwikkeling van het normale hart 
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