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Congenitale hartfwijkingen

• Ca. 1% van alle pasgeborenen heeft een congenitale hartafwijking. 

• Ongeveer de helft heeft een ingreep nodig om te kunnen overleven 

• Sommige milde aangeboren hartafwijkingen genezen vanzelf 

• Soms wordt een aangeboren hartafwijking pas op volwassen leeftijd 
ontdekt



Casus

• Patiënt van 50 jaar wordt verwezen wegens souffle 

• Nooit  cardiale klachten gehad, was voor iets anders bij de huisarts 

• ECG toont sinusritme met linker as en verlengd PR-interval



Wat valt u op aan deze PLAX?
Abnormale mitralisklep?Normale PSLAX?



PLAX
Abnormale mitralisklep?Normale PSLAX?

Elongatie van de LVOT



PSAX mitraalklep

Wat valt hier  je op?



Apicale 4-kamer

Diagnose: AVSD



Intra-atriale shunt (PAVSD)



Diagnose: AVSD
▪ Afwezigheid van AV septum 

 
 

3% van alle 
aangeboren 
hartafwijkingen 

vaker bij Down 
syndroom



Boek: Echocardiography in Pediatric and CHD.

Elongatie van de LVOT 



Boek: Echocardiography in Pediatric and CHD.

Compleet vs incompleet AVSD  





Ongecorrigeerde AVSD 
Presentatie op volwassen leeftijd

Klinische presentatie 

• Atriumfibrilleren 

• Mitralisklep insufficiëntie 

• Verminderd inspanningsvermogen 

• Screening of toevalsbevinding



Compleet vs incompleet AVSD  



Evt. bijkomende afwijkingen

• Subaortale stenose – anterior verplaatsing van de LVOT 

• Tetralogie van Fallot – circa bij 10 % (vooral bij Down) 

• Coarctatio aortae 

• Open ductus Botalli



Relatieve subvalvulaire aortastenose   
t.g.v. geëlongeerde LVOT

AP5CH



Chirurgische AVSD correctie

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwjOm5_2z-XfAhUCqaQKHahwDy0QjRx6BAgBEAU&url=https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-67420-9_6&psig=AOvVaw2viSOqa6Vf4xGTSrJvaza9&ust=1547292512976871


Postoperatieve evaluatie AVSD

• Valvulaire insufficiëntie:  
▪                - mechanisme van AV klep insufficiëntie 

• Resterende septum defecten: 
                   - resterend ASD en/of VSD (hoge snelheid) 

• LVOT obstructie: 
                   - geëlongeerde uitstroombaan met subaortale obstructie 

• Pulmonale hypertensie: 
                   - te late operatie 

• Ventrikelfunctie en dimensies



Apicale view post-repair



Postoperatieve evaluatie: Casus

Linkszijdige AV klep insufficiëntie

41 jarige vrouw 

VG: 1984 correctie van een PAVSD en ASD II 
LO: lengte 168 cm, gewicht 120 kg!



  Mechanisme linkszijdige AV klep insufficiëntie?

PSSAX



Rechter AV klep

Vmax 5.2 m/s!PSSAX

CW



Pulmonale hypertensie?

PW: rechtszijdige AV klep Vmax 2.7 m/s

? 
AP4CH

CW: rechtszijdige AV klep Vmax 5.2 m/s



Shunt: Waar vandaan en waar naar toe?

RV instroom PSSAX

Shunt van LV naar RA via de AV junctie



Take home messages AVSD
• Abnormale AV-kleppen 
• Verlenge LVOT 

• (gedeeltelijk) ontbreken AV-septum 
• Compleet of incompleet? 

Postoperatieve follow-up: 
• resterende shunts,  

• AV-klep insufficiëntie,  
• LVOT obstructie  
• pulmonale hypertensie 



Casus: non-compaction CMP?

▪ Man 62 jaar 
▪ Bekend met dextrocardie sinds 17e 
▪ Op 23ste hartritmestoornis 
▪ Vanaf 38ste digoxine en sotalol 
▪ Vanaf 50ste geaccepteerd atriumfibrilleren 
▪ Op 60ste hartfalen bij verminderde kamerfunctie en matige MI, op MRI 

hart beeld van non-compaction van de linker ventrikel 

▪ Verwezen naar hartfalenpoli t.a.v. non-compaction specialist 



Parasternale lange as

•  Waar is de aorta??



Echocardiogram  4CH

Wat klopt hier niet…??



Parasternale view: AV-kleppen

Lange as Korte as



Parasternale view: VA-kleppen

Korte as Lange as



Congenitaal gecorrigeerde TGA

• Dubbele discordantie 

• L-transpositie 

• Anatomisch gecorrigeerde 
transpositie



Morfologie ccTGA

• Normale situs 
• Discordante AV 

connectie 
• Discordante VA 

connectie 
• Abnormale positie van 

aorta en 
pulmonaalarterie



Epidemiologie en bijkomende 
afwijkingen

• ±1% van alle aangeboren hartafwijkingen 

• kwetsbare AV-geleiding  (incidentie totaal AV-blok 2% per jaar) 

• ventrikelseptumdefect (60%) 
• (sub)valvulaire pulmonaalstenose (30-50%) 
• afwijkende tricuspidalisklep (80%, 25-30% Ebstein-achtig)



Systematisch echo: subcostale view

• Bepaal situs en positie van het hart en richting van de apex

Subcostale view: situsbepaling



Apicale view: AV connecties

• Inversie van de ventrikels, malalignment IAS-IVS, VSD 
• Morfologie tricuspidalisklep, TI



Apicale view: focus op VA-connecties

• RV functie 
• RV hypertrofie

RVOT-Aorta



Apicale view: anterior tilting

• LV-LVOT-PA: let op subvalvulaire pulmonaalstenose 
• RV-RVOT-Aorta



Apical view: sweep



Natuurlijk beloop ccTGA:

• Incidentie totaal AV-blok 2% / jaar 
• ccTGA zonder bijkomende afwijkingen: 

• rechter ventrikeldisfunctie 
• tricuspidalisklepdisfunctie 
• ontstaan van aritmie 

• ccTGA met VSD: 
• afhankelijk van volume-belasting (decompensatie) 
• kans op ontstaan PH 

• ccTGA met pulmonaalstenose: 
• hogere LV-druk duwt septum richting RV en draagt daarmee bij aan 

RV-functie 
• beschermt bij ccTGA met VSD tegen ontstaan PH



Take home messages ccTGA

• Bij echo van nieuwe patiënt de weg kwijt? Denk aan ccTGA! 
• Pas segmentele analyse toe  
• Denk aan bijzondere stand grote vaten 
• Denk aan bijkomende afwijkingen zoals VSD en (sub)valvulaire PS 
• Morfologie tricuspidalis 

▪ Follow-up echo: 
• Toename ventrikeldimensies 
• Afname ventrikelfunctie 
• Ontstaan / toename TI 
• Ontstaan pulmonale hypertensie



Dank voor uw aandacht
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