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• het normale hart 

• de normale boog 

• embryologie 

• boogafwijkingen 
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Het normale hart 
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Normaal hart 
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De normale boog 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499911/figure/article-17736.image.f1/


De normale boog 



• vrijwel alle kinderen 

hebben een ductus voor de 

geboorte 

• het is een verbinding 

tussen lichaamsslagader en 

longslagader 

• hierdoor kan bloed dat niet 

voor de longen nodig is, 

alsnog naar het lichaam 

• de ductus gaat veelal dicht 

in de eerste dagen na de 

geboorte 

De normale boog met ductus 

https://thoracickey.com/patent-ductus-arteriosus-3/


Wat ging er mis? 

Embryologie 



Embryologie: hoe het allemaal begon… 



Hoe het allemaal begon… 

• het hart ontstaat als een enkele buis 

 

• dit primitieve hart gaat al kloppen 

vanaf dag 22 (postconceptie) met een 

frequentie van 70 slagen per minuut 

 

• door looping (draaiing) ontstaan de 

hartkamers en vormen de 

tussenschotten 

 

• daarna vormen de kleppen en splitst 

de aorta (lichaamsslagader) zich van 

de pulmonalis (longslagader) 



Hoe het allemaal begon… 

https://teachmeanatomy.info/the-basics/embryology/cardiovascular-system/


Hoe het allemaal begon… 



Ontwikkeling van de aortaboog 



Ontwikkeling van de aortaboog 



Ontwikkeling van de aortaboog 



De aortaboog in vogelvlucht 
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• 15-20% van alle congenitale hartafwijkingen betreffen 

ook de boog 

 

• ontstaat door een fout in de embryologische 

ontwikkeling van de bogen 

 

• zowel fouten in de involutie, migratie of een abnormaal 

persisteren van vasculaire structuren 

 

• sterke associatie boogafwijkingen en chromosomale en 

genetische afwijkingen (22q11 deletie) 

Aortaboog afwijkingen 



• Hunauld 1735 – abnormaal 

verlopende rechter subclavia 

• Hommel 1737 – dubbele 

aortaboog 

• Fioratti 1763 – rechter boog 

• Steidele 1788 – onderbroken 

boog 

• Bayford 1787 – slikklachten door 

vasculaire ring 

• Gross 1945 – eerste keer opheffen 

vasculaire ring 

Geschiedenis 

Bayford reported a 
retroesophageal right 

subclavian artery in 1794 
after performing an autopsy 

on a woman who had 
experienced dysphagia for 

years and died of starvation 
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Anatomische classificatie: 

 

• abnormale aftakkingen 

• abnormale positie boog (inclusief rechter boog en cervicale 

boog) 

• meerdere bogen inclusief dubbele aortaboog en persisterende 

5e boog 

• onderbroken aortaboog 

• abnormale origine van de longslagader van de ascenderende 

aorta of de contralaterale PA tak 

Indeling van de boogafwijkingen 

https://twitter.com/mkorja/status/559230799128850432


Klinische classificatie: 

 

• vasculaire ring 

• non-ring met vasculaire compressie 

• non-compressie boog afwijkingen 

• ductus afhankelijke boogafwijkingen (onderbroken 

boog, geïsoleerde subclavia, carotis of innominate) 

Indeling van de boogafwijkingen 



• afwijkingen van de aortaboog kun je beschouwen als 

variaties in regressie van verschillende segmenten van 

een ‘hypothetische dubbele boog’ 

 

• het concept van een ‘hypothetische dubbele boog’ 

benadrukt dat vrijwel alle embryologische bogen 

kunnen bijdragen aan de componenten van de 

uiteindelijke boog 

 

• laat een mogelijke embryologische verklaring zien 

voor elke boogafwijking 

 

Edward’s double aortic arch model 



Edward’s double aortic arch model 
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Van theorie naar de praktijk 
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Levensloopzorg 

Levensloopzorg voor kinderen met een aangeboren 
hartafwijking begint al voor de geboorte: 
 
Prenatale diagnostiek van de aortaboog 



Vragen? 


