
“Rond de leeftijd van 
16-18 jaar probeer ik de 

zorg voor mijn patiënten door 
te geven aan dr. Petit, maar we 
passen ons aan aan het tempo 
en de wensen van de patiënt.” 

dr. Derize Boshoff,  
kindercardioloog

dr. Derize Boshoff en dr. Thibault Petit
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Cardiologie

Sinds 2008 volgt kindercardioloog dr. 
Derize Boshoff kinderen met een aan-
geboren hartafwijking op in ZOL. Hoe 
vaak komen deze afwijkingen voor bij 
pasgeborenen? 
Dr. Derize Boshoff: “Ongeveer 8 op 
1000 kinderen worden in België gebo-
ren met een hartafwijking. Vaak gaat 
het om een abnormale ontwikkeling 
van de hartkamers, de hartkleppen, de 
grote bloedvaten of een combinatie 
hiervan. Deze hartafwijkingen kunnen 
echter variëren van heel kleine letsels, 
die geen behandeling vragen, tot 
complexe letsels waarvoor het kind 
vaak op jonge leeftijd één of meerdere 
ingrepen moet ondergaan.”

Wat is de oorzaak van congenitaal  
hartlijden?
Dr. Derize Boshoff: “Congenitale 
hartafwijkingen ontstaan door een 
abnormale ontwikkeling van het hart 
in de baarmoeder. Sommige aangebo-
ren hartaandoeningen zijn gelinkt aan 
bepaalde genetische of chromosomale 
afwijkingen. Andere kunnen ontstaan 
wanneer de foetus wordt blootgesteld 
aan schadelijke omgevingsfactoren, 
zoals alcohol, roken of bepaalde me-

dicatie die de mama neemt tijdens de 
zwangerschap. In de meeste gevallen 
wordt er echter geen aantoonbare oor-
zaak voor de hartafwijking gevonden.” 

Weten toekomstige ouders vaak al van 
voor de geboorte dat hun kindje een  
hartafwijking heeft?
Dr. Derize Boshoff: “Ernstige of com-
plexe hartafwijkingen worden meestal al 
gedetecteerd vóór de geboorte, meest-
al bij de 18-20 weken-echografie. In ZOL 
doet gynaecoloog dr. Ingrid Witters de 
prenatale echografies bij risicozwanger-
schappen. Als zij een afwijking van het 
hart vermoedt, word ik mee in consult 
gevraagd. Op die manier kunnen we de 
bevalling en de eerste zorg van de pas-
geborene met een hartaandoening op-
timaal voorbereiden. Indien er verwacht 
wordt dat er na de geboorte een snelle 
interventie bij het kindje noodzakelijk is, 
wordt de bevalling bijvoorbeeld in UZ 
Leuven gepland.”

Dr. Thibault Petit: “Minder ernstige 
hartafwijkingen kunnen daarentegen 
onopgemerkt blijven op de prenatale 
echografieën en veroorzaken vaak 
geen symptomen tijdens de eerste 

levensdecennia. Het gebeurt dan ook 
dat we volwassen patiënten op onze 
raadpleging zien die pas op 30- of 
40-jarige leeftijd klachten ontwikkelen 
en een behandeling nodig hebben.”

Maar ook de kinderen met aangeboren 
hartaandoeningen worden uiteindelijk 
volwassen en hebben dus verdere 
opvolging nodig?
Dr. Thibault Petit: “Inderdaad. In de 
jaren ’50 van de vorige eeuw was de 
overlevingskans van kinderen met hart-
aandoeningen slechts ongeveer 20%. 
Door de enorme vooruitgang in zowel 
diagnostiek, chirurgische technieken 
als peri-operatieve zorg gedurende de 
voorbije decennia, overleven nu meer 
dan 90% van deze kinderen tot de 
volwassen leeftijd. Dit zorgt natuurlijk 
voor een alsmaar groter wordende 
groep van volwassenen die gekend zijn 
met een aangeboren aandoening en 
verdere opvolging nodig hebben. In de 
jaren ’90 ontstond dan ook een nieuwe 
subdiscipline binnen de volwassen 
cardiologie die nu in de Angelsaksische 
literatuur gekend is als Adult Congeni-
tal Heart Disease of ACHD.”

Nu ook opvolging van 
volwassenen met aangeboren 
hartaandoeningen in ZOL

Door de enorme vooruitgang in diagnose en behandeling bereiken kinderen met 

een aangeboren hartafwijking steeds vaker de volwassen leeftijd. Bovendien 

worden volwassenen met een complexere problematiek ook steeds ouder. De vraag 

naar gespecialiseerde zorg voor deze patiënten wordt daarom groter. Cardio-

loog dr. Thibault Petit specialiseerde zich in congenitale hartafwijkingen bij 

volwassenen en zal de opvolging van deze patiënten in ZOL op zich nemen, in 

nauwe samenwerking met kindercardioloog dr. Derize Boshoff en met de dienst 

‘Congenitale en structurele cardiologie voor volwassenen’ van UZ Leuven. 
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Welke problemen kunnen zich voor-
doen bij de volwassen populatie?
Dr. Thibault Petit: “Patiënten die vroeger 
een operatie hebben ondergaan, mag 
je niet als ‘genezen’ beschouwen, 
hun hartafwijking werd hoogstens 
gecorrigeerd. Er kunnen dan ook nog 
restletsels aanwezig zijn, of nieuwe 
problemen optreden met bijvoorbeeld 
de hartkleppen. We proberen dit vaak 
eerst met medicatie op te vangen, 
maar toch hebben deze patiënten vaak 
nog nood aan een nieuwe ingreep op 
volwassen leeftijd. Dit kan gebeuren 
via hartchirurgie, maar tegenwoordig 
kunnen meer en meer ingrepen via een 
prik in de lies plaatsvinden. Hiervoor 
werken wij zeer nauw samen met de 
diensten Hartchirurgie en Congenitale 

en Structurele Cardiologie voor Vol-
wassenen van het UZ Leuven.”

Dr. Derize Boshoff: “Onze patiënten 
hebben ook een hoger risico op het 
ontwikkelen van hartritmestoornissen. 
Voor de behandeling van ritmestoor-
nissen bij (jong)volwassenen kunnen 
we een beroep doen op de uitgebreide 
expertise van het team elektrofysiolo-
gen binnen ZOL.”

Dr. Thibault Petit: “Ten slotte wordt ook 
hartfalen een alsmaar groter probleem, 
in het bijzonder bij patiënten met com-
plexere hartaandoeningen. Voor deze 
patiënten is het zelfs de belangrijkste 
oorzaak van overlijden. Hierbij is er de 
bijkomende moeilijkheid dat de tra-

ditionele hartfalenbehandeling, zoals 
deze gebruikt wordt bij patiënten met 
verworven hartaandoeningen, meestal 
niet doeltreffend blijkt. Soms komen 
onze patiënten in aanmerking voor 
meer geavanceerde hartfalenbehan-
delingen zoals de implantatie van een 
hartpomp of een ruilhart, maar de weg 
hiernaartoe is vaak complex. Dit heb ik 
in het bijzonder kunnen ervaren tijdens 
mijn opleiding in de Newcastle upon 
Tyne Hospitals NHS Foundation Trust in 
het Verenigd Koninkrijk.”

Wanneer neemt de volwassencardio-
loog het over van de kindercardioloog? 
Dr. Derize Boshoff: “Rond de leeftijd 
van 16-18 jaar probeer ik de zorg voor 
mijn patiënten door te geven aan dr. 

dr. Derize Boshoff en dr. Thibault Petit

“Patiënten met een 
aangeboren hartafwijking die 
vroeger een operatie hebben 

ondergaan, mag je niet als 
‘genezen’ beschouwen. Hun 

hartafwijking werd hoogstens 
gecorrigeerd.”

dr. Thibault Petit,  
cardioloog
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Petit, maar we passen ons aan aan het 
tempo en de wensen van de patiënt. 
Samen met dr. Petit zetten wij vanaf 
dit jaar een ‘transitieraadpleging’ op, 
waarbij we minstens éénmaal samen 
de patiënt zien. Hierbij kunnen initieel 
de ouders van de patiënt nog aanwezig 
zijn, maar uiteindelijk is het de bedoe-
ling dat de patiënt zelfstandig leert om 
te gaan met zijn gezondheid.”

Dr. Thibault Petit: “Vanaf de jongvol-
wassen leeftijd komen er ook veel 
nieuwe vragen op de patiënt af. Welke 
sporten mogen ze beoefenen? Welke 
anticonceptie wordt er best gebruikt 
en welke zorg is er nodig tijdens een 
eventuele zwangerschap? We pro-
beren de patiënten hierover zo goed 

mogelijk te informeren en, waar nodig, 
verwijzen we hen door voor meer ge-
specialiseerd advies.”

Hoe verloopt de samenwerking met 
het UZ Leuven?
Dr. Thibault Petit: “Ik werk drie halve 
dagen per week als consulent op de 
dienst Congenitale en Structurele 
Cardiologie voor Volwassenen in het 
UZ Leuven. Op deze manier kan ik 
snel overleggen met het team daar 
en eventuele ingrepen of aanvullende 
onderzoeken voor patiënten in het UZ 
Leuven plannen.”

Dr. Derize Boshoff: “Net zoals dr. Petit 
voer ik samen met het team in het UZ 
Leuven hartcatheterisaties uit bij de 

patiënten die in ZOL opgevolgd worden. 
Op deze manier hebben onze patiënten 
steeds een vertrouwd gezicht bij hen, 
ook al moeten ze voor een bepaald deel 
van hun zorg naar het UZ Leuven.”

Bent u tevreden dat u in ZOL kan 
werken? 
Dr. Thibault Petit: “Absoluut! Ik ben blij 
samen met dr. Boshoff de zorg voor de 
Limburgse patiënten met aangeboren 
hartaandoeningen verder te kunnen 
uitbouwen in ZOL!” 

“Patiënten met een 
aangeboren hartafwijking die 
vroeger een operatie hebben 

ondergaan, mag je niet als 
‘genezen’ beschouwen. Hun 

hartafwijking werd hoogstens 
gecorrigeerd.”

dr. Thibault Petit,  
cardioloog
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