
Chirurgie bij Fallot 

van shunt tot volledige correctie  
 

 

Bram van Wijk 

Fellow kinderhartchirurgie 



Étienne-Louis Arthur Fallot (1850-1911) 



Tetralogie van Fallot 

• Pulmonalisstenose 

• Hypertrofie van rechter kamer 

• VSD 

• Overrijding van de aorta (aorta staat boven linker en rechter 

kamer) 
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Epidemiologie 

• 7-10% van de aangeboren hartafwijkingen 

• 3-5 van elke 10.000 levend geborenen 

 

• Ruim 60% antenataal bekend 



Overzicht behandeling TOF 

• Voor 1944 geen behandeling 

 

 



blauwe baby’s 
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Natuurlijk beloop TOF 



Dick Ket 
 
1902-1940 
 



Overzicht behandeling TOF 

• Voor 1944 geen behandeling 

• 1944 shunt 

 

 



Dr. Helen Taussig 
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Ductus arteriosus 
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Dr Blalock 
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Vivian Thomas 
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Blalock-Taussig (BT) shunt 



Modified-Blalock-Taussig (mBT) shunt 



Laterale thoracotomie 



Overzicht behandeling TOF 

• Voor 1944 geen behandeling 

• 1944 shunt 

• 1954 eerste totale correctie mogelijk door 
gebruik van hartlongmachine 

 

 

 



Totale correctie TOF 

• VSD sluiting via 
rechter kamer incisie 
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Totale correctie TOF 
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Totale correctie TOF 

• VSD sluiting via 
rechter kamer incisie 

• Infundibulectomie 
• Transannulaire patch 
 



Totale correctie TOF 

• VSD sluiting via 
rechter kamer incisie 

• Infundibulectomie 
• Transannulaire patch 
 







Overzicht behandeling TOF 

• Voor 1944 geen behandeling 

• 1944 BT-shunt 

• 1954 eerste totale correctie 

• 1954 mortaliteit totale correctie 60% 

 

 

 

 



Overzicht behandeling TOF 

• Voor 1944 geen behandeling 

• 1944 shunt 

• 1954 eerste totale correctie 

• 1954 mortaliteit totale correctie 60% 

• 1970 mortaliteit totale correctie 10% 

• Tot 1970 totale correctie 3-5 jaar na shunt 

• Vanaf 1970 steeds jonger correcties 

• Vanaf 1990 primaire totale correctie 

 

 

 

 











Totale correctie TOF 

• VSD sluiting met 

kunststofpatch via 

rechter boezem (rechter 

kamer sparen) 

 

 



• VSD sluiting met 

kunststofpatch via 

rechter boezem (rechter 

kamer sparen) 

 

 

Totale correctie TOF 



• VSD sluiting met 

kunststofpatch via 

rechter boezem (rechter 

kamer sparen) 

 

• Infundibulectomie 

verwijderen van verdikte 

spierbundel in RVOT 

 

 

Totale correctie TOF 



• VSD sluiting met 

kunststofpatch via 

rechter boezem (rechter 

kamer sparen) 

 

• Infundibulectomie 

verwijderen van verdikte 

spierbundel in RVOT 

 

• Transannulaire patch 

 

Totale correctie TOF 



• Primaire correctie rond 6 maanden 
 

• VSD sluiting via transatriale benadering 
 

• Beperkte transannulaire incisie 
 

Huige praktijk totale correctie TOF 



Overzicht behandeling TOF 

• Voor 1944 geen behandeling 

• 1944 shunt 

• 1954 eerste totale correctie 

• 1954 mortaliteit totale correctie 60% 

• 1970 mortaliteit totale correctie 10% 

• Tot 1970 totale correctie 3-5 jaar na shunt 

• Vanaf 1970 steeds jonger correcties 

• Vanaf 1990 primaire totale correctie 

• Nu complete repair rond 6 maanden mortaliteit 
<2% 

 

 

 



Centrale shunt 

Als primaire correctie 
niet mogelijk is bij 
neonaat met kleine 
pulmonaal takken 



• Pulmonaalklep lekkage leidt tot rechter kamer dilatatie, 
rechter kamer achteruitgang. 
 

• Homograft vervanging van pulmonalisklep 
 

• Percutaan geplaatste klep (Melody klep) 
 
 

Lange termijn na correctie TOF 



Homograft implantatie 
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Percutane implantatie klep 

https://www.dicardiology.com/product/fda-approves-transcatheter-pulmonary-valve


• 1944 BT shunt 

• 1954 eerste complete repair TOF 

• 1954 mortaliteit 60% 

• 1970 mortaliteit 10% 

• Tot 1970 correctie 3-5 jaar 

• Vanaf 1970 steeds jonger 

• Vanaf 1990 primaire correctie 

• Nu complete repair rond 6 maanden mortaliteit <2% 

 

• Re-OK voor pulmonalisklep insufficientie waarvoor 

homograft implantatie of percutaan geplaatste melody 

klep 

 

 

 

Overzicht behandeling TOF 



Vragen ? 





Overzicht behandeling TOF 

• Voor 1944 geen behandeling 

• 1944 shunt 

• 1954 eerste totale correctie 

• 1950 mortaliteit totale correctie 60% 

• 1970 mortaliteit totale correctie 10% 

• Tot 1970 totale correctie 3-5 jaar na shunt 

• Vanaf 1970 steeds jonger 

• Vanaf 1990 primaire totale correctie 

• Nu complete repair rond 6 maanden 
mortaliteit <1% 

 

 

 





Uit TOF word bestand in artikelen, TOF 

• 1944 BT shunt 

• 1954 cross circulatie, complete repair 

• 1950 mortaliteit 60% 

• 1970 mortaliteit 10% 

• Tot 1970 correctie 3-5 jaar 

• Vanaf 1970 steeds jonger 

• Nu complete repair rond 6 maanden mortaliteit <1% 

 

• Re-OK voor pulmonalisklep insufficientie waarvoor 

homograft implantatie 

 

• Levensverwachting na correctie nu 

 

 





Uit TOF word bestand in artikelen, TOF 

• 1944 BT shunt 

• 1954 cross circulatie, complete repair 

• 1950 mortaliteit 60% 

• 1970 mortaliteit 10% 

• Tot 1970 correctie 3-5 jaar 

• Vanaf 1970 steeds jonger 

• Nu complete repair rond 6 maanden mortaliteit <1% 

 

• Re-OK voor pulmonalisklep insufficientie waarvoor 

homograft implantatie 

 

• Levensverwachting na correctie nu 

 

 



Hartlongmachine 

Vanaf 1953 werd de hartlongmachine gebruikt 



Uit TOF word bestand in artikelen, TOF 

• 1944 BT shunt 

• 1954 cross circulatie, complete repair 

• 1950 mortaliteit 60% 

• 1970 mortaliteit 10% 

• Tot 1970 correctie 3-5 jaar 

• Vanaf 1970 steeds jonger 

• Nu complete repair rond 6 maanden mortaliteit <1% 

 

• Re-OK voor pulmonalisklep insufficientie waarvoor 

homograft implantatie 

 

• Levensverwachting na correctie nu 

 

 







Centrale shunt 

Bij <3 kg  



• VSD sluiting met 

kunststofpatch via 

rechter boezem (rechter 

kamer sparen) 

 

• Infundibulectomie 

verwijderen van verdikte 

spierbundel in RVOT 

 

• Transannulaire patch 

 

Totale correctie TOF 



• VSD sluiting met 

kunststofpatch via 

rechter boezem (rechter 

kamer sparen) 

 

• Infundibulectomie 

verwijderen van verdikte 

spierbundel in RVOT 

 

• Transannulaire patch 

 

Totale correctie TOF 



• VSD sluiting met 

kunststofpatch via 

rechter boezem (rechter 

kamer sparen) 

 

• Infundibulectomie 

verwijderen van verdikte 

spierbundel in RVOT 

 

• Transannulaire patch 

 

Totale correctie TOF 


