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Parelsnoer en CONCOR
Elk jaar komen in Nederland 1.400 kinderen ter wereld met een aangeboren hartafwijking. Doordat de afgelopen
decennia de mogelijkheden op het gebied van hart- en vaatchirurgie zijn toegenomen, bereikt de grote meerderheid
van deze kinderen de volwassen leeftijd. Naar schatting zijn er momenteel ruim 25.000 volwassenen met een aangeboren hartafwijking. Dit aantal groeit met ongeveer 5% per jaar. Daarnaast zijn er ongeveer 25.000 kinderen met
een aangeboren hartafwijking, zodat de totale populatie in Nederland geschat wordt op 50.000 patiënten. CONCOR,
CONgenitale CORvitea, coördineert de landelijke registratie van gegevens van patiënten vanaf 18 jaar ten behoeve
van wetenschappelijk onderzoek.
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