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Aangeboren hartafwijkingen: 
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Verbeterde mogelijkheden congenitale hartchirurgie: 
 
ZAHARA I studie: retrospectief, 1302 zwangerschappen,  
    congenitale hartafwijkingen 
 
    cardiale 
    obstetrische 
    foetus/baby  
     tot 1 jr 

complications 

Dokter, 
 ‘mag’ ik 
  zwanger 
   worden? 

90er jaren: 
Nauwelijks gegevens over 
risico zwangerschap 
bij vrouwen met 
aangeboren (chirugisch 
gecorrigeerde) 
hartafwijkingen 

http://www.umcg.nl/
http://www.umcg.nl/NL
http://www.umcg.nl/NL
http://www.umcg.nl/NL


University Medical Center Groningen 

 mevr K, geboren 1969 
 
 Complexe hartafwijking: 
 Transpositie van de grote vaten: 
  lichaamslagader en longslagader zijn 
  verkeerd op het hart aangesloten  
  (omgewisseld) 
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 mevr K, geboren 1969 
 
 Complexe hartafwijking: 
 Transpositie van de grote vaten: 
  lichaamslagader en longslagader zijn 
  verkeerd op het hart aangesloten  
  (omgewisseld) -  blauwe baby 
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 mevr K, geboren 1969 
 
 Complexe hartafwijking: 
 Transpositie van de grote vaten: 
  
 Als baby geopereerd: ‘Mustard correctie’ 
 
      dr William Mustard, Toronto 
      1e operatie 1963 
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 Mustard correctie 
 
 *Niet meer blauw 
 
 *littekens in het hart 
 *rechter hartkamer  
    doet het werk van  
    linker hartkamer 
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 mevr K, geboren 1969 
 
 Complexe hartafwijking: 
 Transpositie van de grote vaten 
  Mustard operatie 
            1993: wil graag zwanger worden. 
   Literatuuronderzoek: ‘Mustard’ en ‘pregnancy’ 
 
     
 
  
  

Dokter, 
  ‘mag’ ik 
     zwanger 
        worden? 
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 mevr K, geboren 1969 
 
 Complexe hartafwijking: 
 Transpositie van de grote vaten 
  Mustard operatie 
            1993: wil graag zwanger worden. 
  Literatuuronderzoek: ‘Mustard’ en ‘pregnancy’ 
 
     
 
  
  

Dokter, 
  ‘mag’ ik 
     zwanger 
        worden? 

1 zwangerschap 
 
 
3 zwangerschappen 
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Weinig gegevens 
     over zwangerschap 
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Zwangerschap 
en het hart 

 
1,5 x zoveel bloed 

 
Stolbaarheid bloed 

neemt toe 
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Wetenschappelijk 
  onderzoek is nodig 
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ZAHARA: Zwangerschap bij Aangeboren 
HARtAfwijkingen Studie 

v.a. 2002 
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ZAHARA I: Zwangerschap bij Aangeboren 
HARtAfwijkingen Studie 

(bijna) iedereen deed mee 
 
 
 
 
 
 
1802 vrouwen gaven toestemming 
 - medische gegevens 
 - telefonisch interview 

2002-2007   
retrospectief onderzoek 
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ZAHARA: Zwangerschap bij Aangeboren 
HARtAfwijkingen Studie 
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Wat was de uitkomst van ZAHARA I?  
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Complicaties betreffende het  hart van de moeder:  8% 
  
  meer dan de helft hiervan: geringe, 
  goed behandelbare complicaties 
 
  vooral goed behandelbare ritmestoornissen 
  verder o.a. hartfalen, stolsel  kunstklep 
 
  Het risico is groter: 
         bij meer complexe hartafwijking 
                   als je in slechte conditie bent door je hart 
         bij forse afwijkingen van sommige kleppen 
                             als je een mechanische kunstklep hebt 
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Wat was de uitkomst van ZAHARA I?  
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Ook meer complicaties bij de babies, onder andere:  
  
   
 
 
 
   

Vroege bevalling 12% 

 

Te laag geboortegewicht 14%  

 sterfte 4% Er is een relatie 
tussen complicaties 
bij moeder en baby 
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Wat was de uitkomst van ZAHARA I?  
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Gevolg van al dit onderzoek 
  
  vrouwen kunnen nauwkeuriger 
  worden voorgelicht over de risico’s voor 
  henzelf en voor hun kind 
 
  we weten beter waar we op moeten 
  letten tijdens zwangerschap, bevalling 
  en de periode daarna 
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Waarom gaat een hoger risico op complicaties bij mama 
gepaard met een hoger risico 
op complicaties bij haar kind? 
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 uitkomst kind 

 
 
 

Hartziekte moeder 

medicatie 

Inleiding 
bevalling leidt 
tot vroegere  
geboorte 

Hartfunctie 
moeder  
heeft invloed 
op het kind? 
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Vervolgonderzoeken: ZAHARA 2 en 3 
vanaf 2007 

Vrouwen met aangeboren 
hartafwijking en gezonde 
vrouwen werden 
onderzocht tijdens hun 
zwangerschap 
 
De hartfunctie van  
de moeder, bloedonderzoek 
en onderzoek naar de 
functie van de placenta 
werd verricht 
 
 

‘prospectieve’ onderzoek 
controlegroep gezonde vrouwen 
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Wat was de uitkomst van ZAHARA 2 en 3?  
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Complicaties AHA gezond 
Complicaties hart moeder 10%  0%  

NTproBNP 
Komt in verhoogde hoeveelheid in het bloed voor bij o.a. hartfalen 

‘biomarker’ 
 

Bepaling van het NTproBNP blijkt te helpen  
bij inschatten van het risico op complicaties 

bepaald op 20 weken (zahara2) 
en 12 weken (zahara 3) 

 
Bij een lage waarde is de kans op hartfalen of ritmestoornissen 

later in de zwangerschap klein 
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Wat was de uitkomst van ZAHARA 2 en 3?  
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Hoe kun je al voor de zwangerschap  
het risico op complicaties voorspellen? 

 
Een bekend systeem is de  

‘modified WHO classificatie’ 
 

indeling in laag, midden en hoog risico 
op grond van wat bekend is over de aangeboren afwijking, 

 en gegevens over o.a.  
hartfunctie, klepfunctie, inspanningsvermogen 

 
 
 
 
 

op dit moment 
het beste 
systeem 
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Modified WHO risicomodel in de praktijk: 
 de cardioloog bekijkt gegevens over: 
 - voorgeschiedenis, aangeboren hartafwijking 
 - klachten van patiënte 

Aan de hand hiervan risico bepaling: 
geen/nauwelijks 
extra risico 
geringe of  
matige verhoging 
van het risico 

fors verhoogd  
risico 
 
risico zeer hoog, 
advies om niet zwanger te worden 
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Waarom gaat een hoger risico op complicaties bij mama 
gepaard met een hoger risico 
op complicaties bij haar kind? 
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 uitkomst kind 

 
 
 

Hartziekte moeder   

medicatie 

Inleiding 
bevalling leidt 
tot vroegere  
geboorte 

Hartfunctie 
moeder  
heeft invloed 
op het kind? 
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De hartfunctie  van de moeder 
voor en gedurende zwangerschap heeft 
invloed op de doorbloeding van  
de placenta (moederkoek). 
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