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Foetale cardiologie 

• bestudeert het hart van het nog ongeboren kind 

 

• verdenking hartafwijking op de 20 weken echo 

 

• combinatie spreekuur met gynaecoloog en kindercardioloog 

 

• cardiale diagnose en eventuele bijkomende problemen 

 

• prognose en behandelopties 



Aangeboren hartafwijkingen 

Geboortecijfer 2017: 169.836 (CBS) 

 

0.8% aangeboren hartafwijkingen: ongeveer 1400 kinderen per jaar 

 

Ernst afwijking:  

• 1/3 geringe afwijking 

• 1/3 matige afwijking 

– behoeft of eenvoudige ingreep of medicamenteuze ondersteuning 

 

• 1/3 ernstige afwijking 

– alleen palliatieve of risicovolle chirurgie, letaal 

 

In het WKZ: 300 hartoperaties en 200 hartcatheterisaties per jaar 

 

 



Aangeboren hartafwijkingen 

• ventrikelseptumdefect    42% 

• atriumseptumdefect     9% 

• aortastenose      8% 

• pulmonalisstenose     6% 

• persisterende ductus arteriosus  5% 

• coarctatio aortae     5% 

• transpositie van de grote vaten  5% 

• atrioventriculair septumdefect  4% 

• tetralogie van Fallot     3% 

• hypoplastisch linker hart    3% 

• overige hartafwijkingen    10% 



Foetale cardiologie 

2007: introductie Nationaal Prenataal Screeningsprogramma 

 

2012: toevoegen uitstroombanen en three vessel view 



Cardiale diagnoses (antenataal) 

WKZ 2015-2017 echo <24 weken 

 totaal 690 vrouwen 

 normale harten 212 

 afwijkende harten 478 
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Antenatale diagnose 



Resultaten van het screeningsprogramma 

Na de introductie van de 20 weken scan in Nederland is 

de detectiegraad voor CHD nu 60% (voorheen 22 en 35,8%)  

 

De internationale prenatale detectiegraad varieert tussen 

de 33 en 91%. 

 

In het WKZ: onderzoek loopt naar onze eigen 

detectiegraad en juistheid van de antenataal gestelde 

diagnoses (Tamar Hassan). 

 

2015-2017: detectiegraad TOF 62,5% (10/16 antenatale 

diagnose) 



Normaal hart 
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Normaal hart 



Normaal hart 



Uitdagingen in de foetale cardiologie 



The only way isn’t always up… 



Uitdagingen in de foetale cardiologie 



Tetralogie van Fallot 



Ernst van de longslagader vernauwing 



Waarom pas problemen na de geboorte? 

• zuurstofrijke bloed komt 

via de placenta 

 

• steekt via gat in 

boezemtussenschot over 

naar linker kant (PFO) 

 

• extra bloed kan naar de 

longen via de ductus 



Na de geboorte 

• navelstreng wordt 
onderbroken 

 

• nu is baby afhankelijk van de 
flow over de longslagader 

 

• de ductus gaat dicht, tenzij 
start medicatie (prostin) 

 

 



Antenatale diagnose TOF 



Antenatale diagnose TOF 



Antenatale diagnose TOF – 37 weken 



TOF - pulmonalis atresie 



TOF – pulmonalis atresie 



TOF- wat klopt er niet? 



TOF – absent pulmonary valve 



Counselling 

• hangt dus sterk af van de gevonden 

variant, met name de grootte van de 

longslagaderklep en takken 

• als de klep ruim is (Pink Fallot), zullen 

we na de geboorte eerst afwachten tot 

de baby gegroeid is 

• als de klep erg nauw is, zullen we na de 

geboorte starten met prostin om de 

ductus op te houden 

• sommige kinderen hebben eerst een 

shunt nodig voor ze hun corrigerende 

operatie kunnen krijgen (bij te nauwe 

klep of spells)  



Counselling 

• prognose afhankelijk van bijkomende afwijkingen 

(bijvoorbeeld: rechter boog, AVSD) 

 

• genetische oorzaak bij TOF: 20% 

– TOF met rechter boog: 22q11 deletie syndroom 

– TOF met AVSD: 75-80% Down Syndroom (Trisomie 21) 

 

• lastige keuzes voor ouders 

– wel of geen vruchtwaterpunctie 

– doorgaan of stoppen met de zwangerschap 

 

 



• soms weinig tijd voor deze beslissingen  

 

• omgeving heeft een mening 

 

Daarom bieden we: 

 

• herhaald bezoek op het foetale cardiologie spreekuur 

 

• medisch maatschappelijk werk 

 

Een antenatale diagnose: en dan? 
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