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De levensverwachting van kinderen met een aangeboren hartaandoening is fors toegenomen 
in de afgelopen jaren als gevolg van de behaalde successen in de hartchirurgie. Momenteel 
worden bijna alle kinderen met een aangeboren hartaandoening op jonge leeftijd geopereerd 
en meer dan 90% bereikt de volwassen leeftijd. Bij patiënten met een aangeboren 
hartaandoening is er echter een aanzienlijk risico op late complicaties, voornamelijk aan de 
rechterzijde van het hart. De overleving is door deze complicaties ernstig beperkt. Ondanks 
de vele complicaties is er nauwelijks iets bekend over de risicofactoren. Derhalve heeft mijn 
onderzoek zich gericht op het identificeren van risicofactoren voor overlijden in deze 
patiënten, om in de toekomst een sterkere behandeling in te kunnen zetten bij hoog risico 
patiënten. Daarnaast worden de onderzoeksresultaten naar de effectiviteit van een medicijn in 
patiënten die een Fontan operatie hebben ondergaan gerapporteerd. Als laatste heb ik de 
belasting van een hartoperatie op de rechterhartkamer onderzocht bij patiënten met een 
aangeboren hartafwijking. Hartoperaties komen namelijk veelvuldig voor in deze jonge 
patiëntengroep, en gaan met risico's gepaard zoals rechter hartkamerfalen. 


