
Welkom bij Stichting Hartekind

Boom klimmen, zandkastelen bouwen, voetballen in het park. 
Allemaal heel normaal. Maar helaas niet voor elk kind 
vanzelfsprekend. Kinderen met een aangeboren hartafwijking lopen 
voortdurend tegen dingen aan die hun vriendjes en vriendinnetjes 
gewoon mogen en kunnen. Maar zij niet. Stichting Hartekind zet zich 
in voor deze ‘Hartekinderen’ met als motto 

“Kind zijn, hart nodig!”

Kind zijn, hart nodig!



Video



Hypoplastisch linkerhartsyndroom

Norwood operatie



Glenn Shunt Fontan operatie
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Feiten & cijfers 
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Feiten & cijfers 

• 1.500 kinderen geboren per jaar geboren met aangeboren hartafwijking

• 500 mild

• 500 met 1 operatie een redelijk normaal leven

• 500 zeer ernstig, meerdere operaties nodig, levenslang beperkingen

• Meer dan 100 verschillende typen aangeboren hartafwijkingen (oorzaak bijna 

altijd nog onbekend)

• 150 kinderen overlijden jaarlijks

• 50% van de kinderen met een ernstige aangeboren hartafwijking hebben  

motorische- en of neurocognitieve ontwikkelingsproblematiek

• 25% gaat naar speciaal onderwijs





Helen Taussig Alfred Blalock                   Vivian Thomas 

Vroeger

1944 : start behandeling aangeboren 

hartafwijkingen met de Blalock-Taussig shunt 

(blue baby operations) 



Eerste open hart chirurgie

diepe hypothermie

Open hartoperaties bij kinderen

met cross circulatie (ouder fungeert als

hart-long machine)

Jaren 50

http://cardiacsurgery.ctsnetbooks.org/content/vol2/issue2003/images/large/3fig8.jpeg?ck=nck
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1957 Dr. Brom 1e kinderhartoperatie met hart-long machine 

Start van de openhartoperaties

Pioniers in Nederland



• Chirurgische resultaten enorm verbeterd afgelopen 50 jaar 

• Alle afwijkingen zijn behandelbaar geworden

• Overleving

– Jaren 70 werd slechts 25% volwassen

– Nu wordt  85-90 % volwassen 

• Stijging van het aantal kinderen en volwassen met aangeboren hartafwijkigen 

• NL: ongeveer 25.000 kinderen en 50.000 volwassenen met aangeboren 

hartafwijkingen.

Succesverhaal



Ontwikkelingen

• Betere diagnostiek 

• Betere chirurgische technieken

• Nieuwe niet chirurgische behandelingen 

(katheterinterventies) 

• Vroege opsporing van afwijkingen



Aanprikken LV                                                         ballondilatatie aortaklep

Prenatale hartoperaties



De prijs van het succes

• Twee, drie of nog meer operaties nodig om restproblemen op te lossen

• Ontstaan van hartfalen op kinderleeftijd of jong volwassen leeftijd 

• Ontstaan van ritmestoornissen (soms  levensbedreigend) 

• Leerstoornissen, psychomotore afwijkingen 
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Overleven is niet genoeg!

3 belangrijkste oorzaken voor verminderde levenskwaliteit:

• Hartfalen (verminderde werking van het hart)

• Hartritmestoornissen (soms met plots overlijden als gevolg)

• Een gestoorde ontwikkeling van de hersenen

Gevolgen hiervan zijn: 

• minder goed kunnen inspannen

• minder energie

• niet goed mee kunnen komen op school en later in werk

• Motorische ontwikkelingsstoornissen

• Neurocognitieve ontwikkelingsstoornissen 

• Kortere levensverwachting



CONCOR databank NL: ca 7000 ptn

25%

Hartritmestoornissen



Psychomotore ontwikkeling

Mentale ontwikkeling

1777 kinderen getest op 14 jarige leeftijd

Ontwikkelingsproblematiek



Waarom is er onderzoek nodig?

• Verder terugdringen van sterfte voor en na behandeling

• Verbetering van kwaliteit van leven van kinderen met aangeboren hartafwijkingen: 

• Voorkomen van hartfalen en ritmestoornissen

• Voorkomen van neurologische schade 



Doelstellingen

Overall doelstellingen Stichting Hartekind

• Het verbeteren van de overlevingskansen van hartekinderen

• Het verbeteren van de dagelijkse situatie van hartekinderen waarbij de

kwaliteit van leven centraal staat

Onderzoeksdoelstellingen voor 2025

• Het terugdringen van  hartfalen en hartritmestoornissen met 50%. De 

levensverwachting van kinderen met aangeboren hartafwijkingen zal 

hierdoor verbeteren. 

• Het terugdringen van neurocognitieve stoornissen en verbeteren van 

kwaliteit van leven 



Onderzoeksdoelstellingen

• Multicenter studies: alle kinderhartcentra in NL werken samen 

• Een landelijke database voor onderzoek (KinCor)

• Onderzoek gericht op preventie van problemen die laat na de behandeling ontstaan

• Onderzoek naar mechanisme, vroege opsporing en behandeling van 

hartfalen en hartritmestoornissen 

• Verbetering neurologische uitkomsten

• Vroege opsporing en tijdige behandeling van aangeboren hartafwijkingen

• Beter inzicht verkrijgen in het ontstaan  van neurologische schade 

voor en na behandeling

• Basaal onderzoek: 

- hoe ontstaan aangeboren hartafwijkingen?

- welke herstelmechanismen spelen een rol tijdens de groei van het hart? 
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Over Stichting Hartekind

• Opgericht in 2008 door ouders en (volwassen) hartekinderen

• Enige fondsenwervende organisatie die alleen fondsen werft voor onderzoek

naar aangeboren hartafwijkingen bij kinderen

• Vrijwillig bestuur (5 bestuursleden)

• 1 back-office manager 0,75 FTE

• 2 eigen evenementen (Damloop en Weissensee)

• Vrijwilligers (voor altijd in ons hart)















Hartekind NK Beach2013
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Projecten

• Psychologische Zorg voor kinderen met een aangeboren hartafwijking en 

hun ouders (ErasmusMC, Rotterdam)

• Lange Termijn resultaten van een behandeling bij CoA (UMC Utrecht)

• Hart op Weg (UMC Utrecht)

• Effectieve stralingsdosis en stralingsreductie in 3D rotational, UMC Utrecht)

• Pulmonale hypertensie en hartfalen bij kinderen (UMCG Groningen)

• Sporten met een aangeboren hartafwijking (ErasmusMC Rotterdam)

• Neonatale screening aangeboren hartafwijkingen POLAR study (LUMC, Leiden)



Polar Studie

• Saturatiescreening Leiden-Haarlem-Amsterdam Regio

• Doel : opsporen van kritische hartafwijkingen na de geboorte

• Een deel van deze hartafwijkingen wordt niet ontdekt voor de geboorte 

(20 weken screening)

• Kritische hartafwijkingen: direct na geboorte geen klachten, acute achteruitgang 

en kans op overlijden of neurologische schade op de 2e of 3e levensdag 

(door het spontaan sluiten van de ductus arteriosus, een foetaal verbindingsvat 

tussen de grote slagaders)

• Methode: meten van het zuurstofgehalte in het bloed met een meter op de huid 

(hand en voet)



• Geen klachten en geen afwijkingen 

bij geboorte 

• Na het sluiten van de ductus op dag 

2 of 3 acuut blauwzien en binnen 

enkele uren zeer ernstig ziek

• Na operatie goede 

levensverwachting 

Transpositie grote vaten
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• Meten van het zuurstofgehalte

in het bloed met een meter op 

de huid (hand en voet)

• 50 verloskundige praktijken

• 13 ziekenhuizen

• 25.000 kinderen in twee jaar

• Bij goed resultaat landelijke 

screening 



Pace Pro



Hartpas
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Huidig project:

Eye Movement Desensitization and Reprocessing” (EMDR) bij kinderen met een 

aangeboren hartafwijking en een onverwerkt medisch gerelateerd trauma.
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Groei strategie

http://www.visao.nu/speciaal-voor-ouders/
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Groei strategie

• Momenteel 150.000 – 200.000 euro opbrengsten per jaar

• Dat is niet genoeg

• Meer vrijwilligers en opbrengsten uit acties door vrijwilligers

• Actieve benadering warme kant

• Zakelijke fondsenwerving

• Meer opbrengsten eigen evenementen

• Awareness bij het grote publiek

Kortom: een hele nieuwe organisatie!



Activiteiten
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Activiteiten

• Vrijwilligers netwerk

• Acties stimuleren

• Particuliere donateurs werven

• Zakelijke donateurs werven

• Deelnemers Hartekind evenementen werven

• Media & PR activiteiten

• Trainingen voor vrijwilligers ontwikkelen

• Promotie materiaal ontwikkelen

• Ambassadeurs werven



Kom in actie!



Kind zijn, hart nodig!


