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ALFABETISCHE	LIJST	VAN	GEBRUIKTE	AFKORTINGEN	

ATP  Adenosinetrifosfaat 
ASD  Atrium septumdefect 
AV  Atrioventriculair 
BNP  B-type natriuretic peptide 
CPET  Cardiopulmonary exercise testing 
CMR  Cardiovascular magnetic resonance 
CO2  Koolstofdioxide 
ECG  Electrocardiogram 
EDV  Eind-diastolisch volume 
ESV  Eind-systolisch volume 
Et al.  Et alii (en anderen) 
FEV1  Forced expiratory volume in one second (eensecondewaarde) 
Fig.  Figuur 
FITT  Frequentie, intensiteit, tijd, type 
GUCH  Grown-ups with congenital heart defects 
H+  Zuurstof ion 
HCO3

-  Bicarbonaat 
HRR  Heart rate reserve (hartfrequentiereserve) 
IC  Inspiratoire capaciteit 
ICD  Implantable cardioverter-defibrillator 
kcal  Kilocalorie 
kg  Kilogram 
LV  Linker ventrikel 
m²  Vierkante meter 
m/s  Meter per seconde 
Max HR  Maximale hartfrequentie 
MET  Metabolic equivalent of task 
min  Minuut 
mL  Milliliter 
mmHg  Millimeter kwik 
MRI  Magnetic resonance imaging 
MVC  Maximal voluntary contraction 
NYHA  New York heart association classificatie 
O2  Zuurstof 
o.a.  Onder andere 
pH  Zuurtegraad 
RER  Respiratory exchange ratio (CO2-O2 ratio) 
RPE  Rate of perceived exertion (Borg schaal) 
RV  Rechter ventrikel 
RVOT  Rechter ventrikel outflow tract 
SAECG  Signal averaged electrocardiogram 
TOF  Tetralogie van Fallot 
t.o.v.  Ten opzichte van 
VC  Vitale capaciteit 
VCO2  Waarde voor de productie van koolstofdioxide 
VE  Waarde voor de ventilatie (ademminuutvolume) 
VSD  Ventrikel septumdefect 
VO2  Waarde voor de opname van zuurstof 
VO2 max Waarde voor de maximale opname van zuurstof 
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SAMENVATTING 

De opzet van deze masterproef is een antwoord te bieden op volgende onderzoeksvraag: kan 

en mag sporten bij patiënten met een gecorrigeerde tetralogie van Fallot, en zo ja, welke 

sporten zijn dan aan de orde? Om dit te beantwoorden wordt eerst een beknopte introductie 

gegeven over de ziekte. Tetralogie van Fallot is een congenitale hartafwijking die gekenmerkt 

wordt door 4 cardiale anomalieën. Deze congenitale afwijkingen worden reeds op jonge 

leeftijd gecorrigeerd, maar een patiënt met TOF is nooit genezen. Verschillende complicaties 

kunnen ontstaan na verloop van tijd, zoals pulmonaalstenose, pulmonaalklepinsufficiëntie en 

aritmieën. De eerste twee kunnen de oorzaak zijn van rechter ventrikel dysfunctie, de laatste 

kan een risico op levensbedreigende aritmieën of plotse dood betekenen. Deze scriptie 

bespreekt vooral de problematiek van een te sedentaire levensstijl bij TOF patiënten. Door 

onzekerheid of hun hart dergelijke inspanning aankan, durven velen van hen niet te sporten. 

Om een veilig trainingsvoorschrift op te stellen is echter eerst een grondige evaluatie nodig. 

Deze bestaat uit anamnese, klinisch onderzoek en beeldvorming. Om de inspanningscapaciteit 

van de patiënt na te gaan worden cardiopulmonaire inspanningstesten uitgevoerd. Deze 

worden meestal met behulp van cyclo-ergometrie gedaan. Hiermee bekomt men informatieve 

parameters zoals VO2 max, VE/VCO2 slope, max HR en Borg schaal. Aan de hand van deze 

parameters, en mogelijke residuele letsels, kan men individuele aanbevelingen in verband met 

fysieke inspanning opstellen. Effecten van training bij TOF patiënten zijn reeds 

gedocumenteerd in kleine gerandomiseerde studies, maar als belangrijkste conclusie kan 

worden gesteld dat sporten voor elke TOF patiënt aangeraden is, zolang evaluatie dat toelaat. 

Wanneer sporten wordt afgeraden, komt de patiënt zelfs vaak in aanmerking voor 

reïnterventie. 

Met deze literatuurstudie wordt een samenvatting gegeven van reeds gepubliceerde artikels en 

richtlijnen over tetralogie van Fallot en deze specifieke onderzoeksvraag. De meeste bronnen 

zijn dan ook artikels die werden gevonden via zoekmachines als Pubmed, Google Scholar, en 

de digitale bibliotheek van de Ugent. Hierbij werd zoveel mogelijk rekening gehouden met 

datum van publicatie en belang van het tijdschrift. Verschillende publicaties werden ook 

aangereikt door mijn promotoren, waaronder ook eigen werk. Om een basiskennis over 

inspanningstesten te verkrijgen werd voornamelijk gebruik gemaakt van Principles of 

Exercise Testing and Interpretation: Including Pathophysiology and Clinical Applications 

door Karlman Wasserman. 
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TETRALOGIE	VAN	FALLOT:	INTRODUCTIE	

 

Epidemiologie en etiologie 

Tetralogie van Fallot (TOF) is genoemd naar de Franse wetenschapper Etienne-Louis Fallot, 

die in 1888 de ziekte beschreef als “la maladie bleue”, maar zijn naam werd aan de ziekte 

ontleend door Maude Abbott in 1924.[1] De prevalentie van TOF bedraagt 1 op 3600 kinderen, 

en 3 à 5% van het totaal aantal kinderen dat geboren wordt met een hartafwijking. In 

vergelijking met andere congenitale hartafwijkingen is TOF minder prevalent dan een 

ventrikelseptumdefect (VSD),  een atriumseptumdefect (ASD) en een pulmonale stenose. De 

ziekte komt wel meer voor dan transpositie van de grote vaten, pulmonale atresie of coarctatio 

van de aorta.[2] Ook tussen verschillende rassen is er weinig verschil qua prevalentie. De 

precieze etiologie is niet helemaal duidelijk.[1] Genetische factoren spelen zeker een rol, zoals 

blijkt uit de hogere prevalentie van TOF bij mensen met een microdeletie van de 11q-regio 

van chromosoom 22, beter bekend als het DiGeorge syndroom of het velocardiofaciaal 

syndroom. Diverse trisomieën gaan ook gepaard met TOF. Daarnaast spelen maternale 

oorzaken zoals onbehandelde fenylketonurie, inname van retinoïnezuur of slecht 

gecontroleerde diabetes zeker ook een oorzakelijke rol.[3] 

 

Pathofysiologie 

Tetralogie van Fallot bestaat uit 4 cardiale 

afwijkingen, namelijk een overrijdende aorta 

(1), een ventrikelseptumdefect (2), een 

obstructie van de outflow van het rechter 

ventrikel naar de arteria pulmonalis (3) en een 

rechter ventrikelhypertrofie (4), zoals te zien 

op figuur 1.[1] Het ventrikelseptumdefect 

ontstaat door een deviatie van het zich 

ontwikkelende septum waardoor de spier-

vorming niet kan doorgaan.[3] Deze deviatie resulteert ook in een verplaatsing van de 

aortastam naar het rechter ventrikel, leidend tot de overrijdende aorta. Daarnaast treden er ook 

problemen op met de morfologie van de septopariëtale trabekels die de oorsprong van de 

arteria pulmonalis omgeven en daardoor aanleiding geven tot een obstructie ervan. 

        Figuur 1:  Pathofysiologie van TOF [F1] 
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De hypertrofie van het rechter-ventrikel is dan het gevolg van de voorgaande problemen. 

Door het ventrikelseptumdefect is de druk in beide ventrikels evenredig, en de stroomrichting 

hangt af van de ernstgraad van de pulmonaalstenose.[1] Wanneer deze stenose ernstig is zal 

een deel van het bloed van het rechter naar het linker ventrikel stromen, zonder zuurstof op te 

nemen in de longen. De zuurstofsaturatie verlaagt hierdoor en de patiënt kan cyanotisch 

worden (vanwaar ook de naam “la maladie bleue”).  

 

Varianten van gewone Tetralogie van Fallot 

De meest uitgesproken vorm is de tetralogie met pulmonale atresie, door een heel ernstige 

deviatie van het ventrikelseptum.[3] Hierbij is de arteria pulmonalis niet doorlaatbaar waardoor 

er via deze weg geen bloedvoorziening van het hart naar de longen kan doorgaan. Dit gebeurt 

bij deze patiënten voor 50% via een persisterende open ductus arteriosus naar de arteria 

pulmonalis, en voor de andere 50% via collateralen uit de systeemcirculatie. Deze collateralen 

worden majeure aortopulmonale collaterale arteriën genoemd en verdwijnen normaal gezien 

bij de ontwikkeling van de pulmonale vaatstructuur. 

Een andere ernstige vorm is de tetralogie met een afwezigheid van de pulmonalisklep, 

waardoor er regurgitatie optreedt, hetgeen leidt tot een volume-overbelasting van het 

rechterhart, met secundaire dilatatie.[3] 

Andere afwijkingen die vaker voorkomen bij TOF zijn coronaire afwijkingen.[3] Vaak 

ontspringt de linker anterior descendens arterie uit de rechter arteria coronaria in plaats van de 

linker. Ook atriale septumdefecten kunnen naast de tetralogie van Fallot voorkomen. 

 

Diagnose van TOF 

In landen waar er standaard foetale echografie en –cardiografie wordt verricht wordt TOF 

frequent reeds in utero vastgesteld.[3] Dit kan belangrijk zijn om een goede perinatale 

behandeling in te stellen bij ernstige obstructie van de pulmonale vaten. Bij patiënten met een 

milde stenose kan het zijn dat de diagnose pas in de eerste levensmaanden wordt gesteld. Dit 

gebeurt dan voornamelijk door het horen van een systolisch geruis bij auscultatie, in mindere 

mate door het optreden van cyanose. Het geruis is een gevolg van de pulmonale stenose.  

Clubbing – dit is een vervorming van de vingers met verdikte vingertoppen en bolle 

vingernagels door gebrek aan zuurstof – treedt zo goed als niet meer op door een vroegtijdige 

chirurgische correctie. Als geen cyanose aanwezig is spreekt met van een “witte” TOF. Bij 

vermoeden van tetralogie kan een ECG worden afgenomen, waarop een rechtsdeviatie van de 

hartaxis kan worden opgemerkt, alsook rechterkamerhypertrofie. Röntgenfoto van de thorax 
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toont een typische laarsvorm van het hart door rechterventrikelhypertrofie. De definitieve 

diagnose wordt bevestigd via echocardiografie. Alle afwijkingen kunnen hiermee grondig 

worden vastgelegd. In de differentiaaldiagnose bij een patiënt met cyanose en hartgeruis 

moeten ook pulmonale stenose, tricuspidale atresie, transpositie van de grote vaten, Ebsteins 

malformatie en pulmonaire hypertensie opgenomen worden. 

 

Corrigerende behandeling 

In de neonatale periode kan men initieel eventueel 

prostaglandine toedienen om de ductus arteriosus open te 

houden, hierdoor wordt de bloedtoevoer naar de longen 

verzekerd.[3] De definitieve behandeling is echter altijd 

heelkundig, en gebeurt tijdens het eerste levensjaar. De 

rationale is tegenwoordig om de neonaten zo snel mogelijk 

te opereren. Als de baby echter te zwak of te klein is 

wegens een premature geboorte of andere redenen kan men 

ervoor opteren eerst een tijdelijke palliatieve shunt 

(Blalock-Taussig shunt) te plaatsen tussen een 

systeemarterie en een pulmonaire arterie ter bevordering 

van de longbevloeiing. Dan zal men pas heelkunde 

toepassen als de baby sterk genoeg is om de volledige 

ingreep te ondergaan, meestal tussen de 4de en de 6de maand. Herstel houdt een sluiting van 

het interventriculair septum en een verwijdering van de pulmonale obstructie in. Hierbij is een 

nieuwe trend het beschermen van de functie van de pulmonalisklep, met eventueel accepteren 

van een lichte stenose, in plaats van het volledig wegnemen van de obstructie.[1] Deze trend 

werd bevestigd door een retrospectieve studie door Frigiola et al.[4] welke de laattijdige nood 

aan pulmonalis klepvervanging bij 1085 TOF patiënten onderzocht, die gecorrigeerd werden 

tussen 1964 en 2009. Bij verschillende patiënten was ondertussen al een klepvervanging 

gebeurd. Bij de populatie die nog geen klepvervanging ondergaan had bleek dat bij hun 

primaire correctie een milde stenose werd behouden en dat de diameter van de pulmonaire 

annulus bij deze patiënten smaller was. Door deze lichte stenose vermindert de kans op latere 

beschadigingen van de pulmonale vaten en worden de patiënten gevrijwaard van nodeloze 

verdere ingrepen. Dit komt ook hun inspanningscapaciteit ten goede. De meeste patiënten die 

als kind correctie voor TOF ondergaan hebben zonder vervanging van de pulmonalisklep, 

hebben een goede langetermijnprognose wat betreft levensverwachting en –kwaliteit.[1,5] Een 

Figuur 2: Blalock-Taussig shunt [F2] 

Figuur 3: Procedure van correctie [F3] 
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TOF patiënt is echter nooit ‘genezen’; levenslange opvolging door gespecialiseerde 

cardiologen is nodig om complicaties op te sporen en te voorkomen.[1] 

 

Complicaties na chirugische correctie van TOF 

• Een eerste complicatie kan optreden net na chirurgisch herstel, waarbij een te lage 

cardiac output optreedt.[1] Dit is gerelateerd aan de myocardiale schade die wordt 

veroorzaakt door het herstel. Niettegenstaande herval kan optreden, is dit eerder een 

complicatie van voorbijgaande aard. 

• Een belangrijkere complicatie op lange termijn is 

pulmonaalklepinsufficiëntie.[3]
  Zoals eerder vermeld 

wordt de functie van de klep zoveel mogelijk 

beschermd in de heelkunde. Dit is een groot verschil 

met vroegere methodes, waarbij de stenose zoveel 

mogelijk werd opgeheven met meer pulmonaal-

klepinsufficiëntie als gevolg. Dit kan leiden tot een 

volumebelasting van het rechter ventrikel en in gevorderde toestand tot RV dilatatie en 

rechter hartfalen.[6] Een volumebelasting wordt door het rechterhart vaak langer 

getolereerd dan drukbelasting, maar toch kan na een bepaalde tijd 

inspanningsintolerantie ontstaan, met gevolgen voor de levenskwaliteit van de patiënt. 

Dit uit zich namelijk in snelle vermoeidheid en dyspnoe bij inspanning. Andere 

uitingen van rechter hartfalen zijn bilaterale perifere oedemen, vooral in de benen, 

ascites, hepatomegalie en nycturie. 

• Een andere complicatie die optreedt na initiële 

correctie is pulmonaalstenose.[7] Hierbij moet een 

extra onderscheid worden gemaakt, want bij TOF 

kunnen naast de stenose op de pulmonaalklep zelf 

(door bijvoorbeeld een bicuspiede klep), ook sub- en 

supravalvulaire letsels ontstaan.[8] Subvalvulaire 

stenose wordt veroorzaakt door een vernauwing van de infundibulaire regio (o.a. door 

RV hypertrofie), supravalvulaire stenose is een letsel dat zich bevindt tussen de 

pulmonaalklep en het einde van de truncus pulmonalis.  

Zoals hierboven beschreven wordt minder drastisch geopereerd om geen insufficiëntie 

te veroorzaken, maar zo kan wel een lichte stenose aanwezig blijven. Ook 

littekenvorming na de operatie kan bevorderend werken. Hierdoor wordt het RV 

    Figuur 5: Pulmonaalstenose [F5] 

Figuur 4: Pulmonaalklepinsufficiëntie [F4] 
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blootgesteld aan verhoogde drukken en zal er initieel myocardiale hypertrofie 

optreden, gevolgd door progressieve contractiele dysfunctie.[9] Als gevolg van een 

compensatoir verhoogde preload in een poging het slagvolume te behouden zal het 

ventrikel dilateren. Na verloop van tijd heeft dilatatie een infaust effect op de 

ejectiefractie, wat dan weer gedecompenseerd rechter hartfalen veroorzaakt. Dit wordt 

gekenmerkt door verhoogde vuldrukken, diastolische dysfunctie en een verminderde 

cardiac output. Dit heeft nadelen voor de levenskwaliteit van de patiënt.  

• Voorbij de truncus pulmonalis kunnen ook nog stenosen optreden, deze worden 

perifere pulmonaire stenosen genoemd en kunnen op alle grote pulmonale vaten 

aanwezig zijn.[8] 

• RV dysfunctie leidt vaak tot de ontwikkeling van een rechter bundeltak blok, en dus 

een verbreed QRS-complex.[10] Dit blok komt frequent voor bij patiënten met een 

herstelde TOF en ontstaat enerzijds door de ontwikkeling van littekenweefsel na de 

chirurgische correctie, maar anderzijds ook door dilatatie van het RV. Door de breedte 

van het QRS-complex op te volgen kan dus de evolutie van de RV dilatatie worden 

ingeschat. Uit een studie van Uebing en al. bleken RV dysfunctie en de QRS 

afwijkingen vooral te wijten aan een anomalie van de rechter ventrikel outflow tract, 

waar de arteria pulmonalis begint.[10,11] Deze regio wordt ook het infundibulum 

genoemd. Rechter ventrikel dysfunctie is dus vooral een infundibulair probleem, en 

preventie en therapie moet vooral daarop focussen. Omdat chirurgen in tegenstelling 

tot vroeger meer belang hechten aan het behouden van de pulmonalisklep, is het aantal 

chirurgische ingrepen ter hoogte van het infundibulum gedaald en is ook het risico op 

rechter ventrikelproblemen verminderd. Niettemin zorgt de gedaalde functionaliteit 

van het infundibulum ervoor dat de globale RV functie wordt onderschat.[12] 

• Patiënten met herstelde TOF hebben ook meer kans op het optreden van aritmieën, dit 

omwille van myocardiale fibrose en re-entry geleidingssystemen door littekens na het 

insnijden van het rechterhart.[13] Ook het herstel van het ventrikelseptumdefect kan 

aritmieën uitlokken. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen brady- en tachy-

aritmieën. Brady-aritmieën zijn afwijkingen waarbij het ritme vertraagd is, en zijn 

minder prevalent bij gecorrigeerde TOF, zeker sinds de operatieve technieken sterk 

verbeterd zijn.[11] Enkel bij patiënten die behandeld zijn in de beginjaren van de 

heelkundige correctie zijn gevallen van AV-blok en in mindere mate sinusknoop 

dysfunctie gedocumenteerd.[11,14] Een recente studie schat de prevalentie van 

bradycardieën op 8%.[15] Tachy-aritmieën daarentegen zijn aritmieën met een 



7 

 

versnelde hartslag, en kunnen een reductie van de cardiac output teweegbrengen, 

onder andere door verlies van de atrioventriculaire koppeling bij voorkamer-

fibrillatie.[6] Hierdoor zullen voorkamers en kamers niet goed na elkaar samentrekken 

en zal de efficiëntie verminderen. Door deze verminderde cardiac output zal ook een 

inspanningsintolerantie ontstaan. Ook zijn verschillende aritmieën levensbedreigend, 

met name ventriculaire tachycardie en ventriculaire fibrillatie. Factoren die een 

verhoogd risico voor plotse cardiale dood door ritmestoornissen met zich meebrengen 

zijn een breed QRS-complex (>180 ms), uitgebreide myocardiale fibrose, rechter en 

linker ventriculaire dysfunctie, pulmonaalklepinsufficiëntie, een palliatieve shunt die 

lang aanwezig was en chirurgie op latere leeftijd.[13] 

• Zelden ontstaat door de cardiale chirurgie ook een constrictieve pericarditis, die ook 

kan leiden tot een verminderde hartelasticiteit en inspanningstolerantie.[6] 

 

Diagnostiek en aanpak van complicaties 

• Pulmonaalklepinsufficiëntie is een gevolg van de initiële correctie en kan lang 

silentieus verlopen.[7] Op lange termijn kan dit aanleiding geven tot ontwikkeling van 

rechter hartfalen zoals hierboven beschreven. De beslissing om over te gaan tot 

klepherstel moet dan ook op tijd worden gemaakt. Wel moet het risico op heroperaties 

door falen van een klepherstel in acht worden genomen. Echocardiografie kan als 

primaire diagnostiek worden aangewend om RV dilatatie of hypertrofie op te sporen, 

maar is vaak beperkt voor het bekomen van hemodynamische of anatomische 

informatie. In dat geval kan beroep worden gedaan op cardiovasculaire magnetische 

resonantie (CMR). CMR zorgt voor een preciezere kwantificatie van ventriculaire 

volumes, myocardmassa en ejectiefractie dan de tweedimensionale echo-

cardiografie.[16] Ook kan met behulp van velocity mapping de stroom doorheen de 

pulmonaalklep geobjectiveerd worden waardoor men het regurgiterend volume kan 

berekenen, alsook het percentage van de volledige voorwaartse flow.[17] Dit noemt 

men de regurgiterende fractie. Een contra-indicatie voor het gebruik van CMR is 

ernstige claustrofobie. Het dragen van een pacemaker of defibrillator zijn relatieve 

contra-indicaties. [7] 

• Net als bij pulmonaalklepinsufficiëntie kunnen echocardiografie en CMR ook worden 

aangewend bij pulmonaalstenose.[7] Bij stenose kan men differentiëren tussen 

subvalvulaire, valvulaire en supravalvulaire stenose. Daarnaast is het mogelijk de 

bloedstroom en snelheid door de pulmonaalklep te kwantificeren met behulp van 
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echodoppler, of velocity mapping bij CMR.[17] Daarna kan ook de drukgradiënt over 

de klep worden afgeleid om de ernstgraad in te schatten, dit doet men aan de hand van 

de gemodificeerde Bernoulliformule (∆P mmHg = 4 x pieksnelheid2). Bepaalde 

stenosen kunnen worden behandeld aan de hand van ballondilatatie, maar meestal 

wordt opnieuw heelkunde toegepast.[7] 

• Ook de langetermijneffecten van insufficiëntie en stenose op de functie van het RV 

kunnen met echocardiografie en CMR worden geëvalueerd.[7] Het meten van 

ventrikelvolumina, systolische functie en myocardiale massa is een betrouwbare 

methode om klepafwijkingen in de tijd op te volgen en om het tijdstip van 

klepchirurgie te bepalen.[14] CMR is het meest accuraat om de contouren van het 

rechter ventrikel na te gaan. Zo bekomt men op de respectievelijke momenten ook het 

EDV en ESV.[7] Hieruit kan de ejectiefractie worden berekend. Een andere belangrijke 

parameter om de RV functie in te schatten is de RV EDV index of RV EDV/body 

surface area.[18] Hiermee kan de kans op recuperatie van het RV na heelkunde worden 

ingeschat. Een drempelwaarde voor deze parameter is volgens Oosterhof et al. 160 

ml/m2. Andere voordelen t.o.v. echocardiografie zijn een betere beoordeling van 

structurele en functionele rechterventrikelpathologie en de afbeelding van 

littekenweefsel. [17] 

RV dysfunctie wordt daarnaast ook gediagnosticeerd aan de hand van klinische tekens 

tijdens het klinisch onderzoek, onder andere opzetting van jugulaire venen, een 

zwakke carotispuls, hepatomegalie, ascites en perifere oedemen.[19] Patiënten hebben 

een slechte inspanningscapaciteit door kortademigheid, borstpijn en kunnen het gevoel 

hebben flauw te vallen. Tijdens auscultatie kan vaak een midsystolisch ejectiegeruis 

worden gehoord als gevolg van de stenose of een diastolisch lek geruis bij 

insufficiëntie van de pulmonaalklep. Het hartritme is vaak versneld en soms is ook een 

vierde harttoon rechts hoorbaar. Op ECG kunnen ook verschillende afwijkingen te 

zien zijn, zoals een rechter as-afwijking, rechter ventrikel hypertrofie, een vergroting 

van het rechter atrium en een volledig rechter bundeltakblok. Ook op een röntgenfoto 

van de thorax kan de vergroting van het rechterhart geobjectiveerd worden. 
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• Ook diagnostiek van ECG aberraties is van belang. Zoals 

hierboven beschreven is een rechter bundeltakblok de 

meest voorkomende afwijking bij TOF die men kan 

detecteren op ECG.[10] Dit is het gevolg van enerzijds 

iatrogene schade aan het ventrikel en de rechter bundeltak 

tijdens correctie, en anderzijds door dilatatie van het 

RV.[20] Het rechter bundeltakblok uit zich in een verbreed 

QRS, meestal een rsR’ in V1 en een diepe brede S-golf in 

V6.[21] Uit onderzoek van Gatzoulis et al. is gebleken dat een verbreed QRS-complex 

van meer dan 180 ms een sterke voorspellende waarde heeft om het risico op optreden 

van ventriculaire aritmieën en plotse dood in te schatten.[20] Deze patiëntengroep kan 

op deze manier snel geïdentificeerd en geëvalueerd worden. Andere risicofactoren  

zijn zoals hierboven beschreven uitgebreide myocardiale fibrose, rechter en linker 

ventriculaire dysfunctie, pulmonaalklepinsufficiëntie, een palliatieve shunt die lang 

aanwezig was en chirurgie op latere leeftijd. Deze moeten bij alle patiënten met TOF 

worden nagekeken, en in het bijzonder bij patiënten met een verbreed QRS-

complex.[13,20]
 

Behandeling van aritmieën bij TOF kan gebeuren via anti-aritmische medicatie, 

verschillende mogelijkheden zijn hierbij voorgesteld, met een succesvol resultaat.[22] 

Hierbij moet men wel rekening houden met de algemene bijwerkingen van anti-

aritmische medicatie zoals calciumantagonisten en beta-blokkers, waarbij een 

negatieve invloed op de inspanningstolerantie in deze problematiek zeker van belang 

is.[6] Niet alle aritmieën behoeven sowieso een behandeling, zo houden geïsoleerde 

ventriculaire extrasystolen geen verhoogd risico voor plotse dood in. Complexe 

ventriculaire aritmieën en aanhoudende tachycardie moeten wel worden behandeld. In 

sommige bronnen worden heelkundige behandelingen voorgesteld, waaronder resectie 

en cryoablatie, met goede resultaten.[23] Ook radiofrequentie ablatie via een katheter is 

beschreven.[24] Het grootste probleem voor de technieken die re-entry pathways willen 

blokkeren is wel dat er mogelijk verschillende circuits zijn bij TOF patiënten door 

anatomische veranderingen nabij de insnedeplaats. 

 

 

 

 

Figuur 6: Rechter bundeltak 
blok : ECG karakteristieken [F6] 
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Follow up 

Alle patiënten met een gecorrigeerde tetralogie van Fallot moeten volgens de richtlijnen van 

de European Society of Cardiology worden opgevolgd in een centrum gespecialiseerd in 

congenitale aandoeningen.[25] De meeste patiënten worden een jaarlijkse controle aangeraden, 

bij patiënten met minimale of stabiele hemodynamische afwijkingen kan eventueel minder 

frequente opvolging gebeuren. Deze evaluaties houden uiteraard een anamnese en klinisch 

onderzoek in, waarbij de arts bedacht is op het voorkomen van residuele laesies, voornamelijk 

pulmonaalstenose, pulmonaalklepinsufficiëntie en RV dilatatie en dysfunctie. Deze werden 

reeds in vorige paragrafen besproken. Bij iedere consultatie wordt ook een ECG uitgevoerd. 

De richtlijnen voorzien ook een echocardiografie tijdens iedere controle. Alle patiënten 

moeten ook CMR ondergaan, dit aan een frequentie die samenhangt met hun persoonlijke 

parameters en residuele letsels. Cardiopulmonaire inspanningstesten, waarop in het volgende 

deel dieper wordt ingegaan, kunnen ook met een zekere regelmaat worden toegepast om 

prognostische informatie te verkrijgen, vooral met betrekking tot een eventuele besluit tot 

heelkunde. Hierbij spelen al deze parameters een rol, maar de wens van de patiënt blijft de 

belangrijkste factor in deze besluitvorming. 
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SPORT	NA	CHIRURGISCHE	CORRECTIE	VAN	TOF	

 

Inleiding	

Sport is belangrijk is voor de kwaliteit van leven en de levensverwachting, ook bij patiënten 

met een cardiale aandoening.[1] Bijna alle patiënten met een correctie van de belangrijkste 

afwijkingen moeten worden aangemoedigd om sport te beoefenen. Patiënten met congenitale 

hartaandoeningen hebben vaak een sedentaire levensstijl met weinig fysieke activiteit en vaak 

ook overgewicht.[26] Daardoor lopen zij een verhoogd risico op het ontwikkelen van 

ischemische hartziekten, met een verminderde levensverwachting tot gevolg. Dit gebrek aan 

fysieke activiteit is meestal geen rechtstreeks gevolg van pathofysiologische, maar wel van 

psychologische factoren, zoals angst om het lichaam te overbelasten, en ook de factor 

overbescherming (vaak door onwetendheid van ouders, trainers, verzorgers).[27] Dit kan ook 

tot minder zelfvertrouwen leiden. Aanmoediging tot beweging door artsen, familie en 

vrienden is essentieel om hier verandering in te brengen. In bepaalde gevallen kan sporten 

echter risicovol (aritmie, plotse dood, syncope) of tegenaangewezen zijn bij patiënten met 

TOF. Een grondige individuele medische evaluatie is bijgevolg aangewezen voor het 

opstarten van sportactiviteiten met o.a. inspanningsproeven en nazicht voor ritmestoornissen. 

 

I. Algemene principes 
 

Inspanningstesten 

Aan de hand van inspanningstesten is het mogelijk om bepaalde spiro-ergometrische 

parameters op te meten. Deze parameters laten toe om op accurate wijze de inspannings-

capaciteit in te schatten. Daarnaast kunnen zij worden aangewend in het kader van 

risicostratificatie en ter evaluatie van de prognose, zoals gebleken is uit diverse retrospectieve 

studies.  

 

1) Fysiologische basisprincipes: de celademhaling 

Om de mechanismen achter deze inspanningstesten ten volle te begrijpen is een minimum aan 

inzicht in de fysiologie van de celademhaling vereist. Om te kunnen contraheren hebben 

spiercellen ATP nodig. Deze molecule is de cellulaire energieleverancier.[28] Deze ATP wordt 

aangemaakt door de verbranding van glucose. We onderscheiden hierbij een aeroob en 
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anaeroob metabolisme, waarbij het aerobe mechanisme veel meer ATP oplevert per molecule 

glucose. Dit systeem levert de meeste energie bij rust en bij milde inspanning, en maakt 

gebruik van O2. Om aan deze verhoogde nood aan O2 tegemoet te komen zullen de arteriën 

dilateren, zal de cardiac output van het hart verhogen en zal meer zuurstof uit de alveoli van 

de long worden geëxtraheerd. De maat van deze extractie wordt uitgedrukt in VO2, deze term 

is afgeleid van volume (V) zuurstof (O2). Bij deze aerobe energieproductie ontstaat tijdens de 

citroenzuurcyclus een overmaat van CO2 als restproduct, dat via de longen wordt vrijgesteld. 

De hoeveelheid vrijgestelde CO2 wordt aangeduid als VCO2. Wanneer door langdurige 

inspanning of cardiopulmonaire problemen de zuurstofaanvoer naar de spiercellen 

onvoldoende is, schakelt het lichaam over op het anaerobe mechanisme. Hierbij wordt 

glucose omgezet naar pyruvaat en lactaat, wat een zuur is, met vrijstelling van een proton 

(H+). Dit wordt gebufferd door bicarbonaat (HCO3
-). Dit brengt een verhoging van CO2 met 

zich mee, en dus ook een hogere VCO2. Bij toenemende inspanning is er dus een progressief 

gebruik van het anaerobe mechanisme, met toenemende VCO2 als gevolg. 

 

2) Afname van inspanningtesten in de praktijk 

Bij inspanningstesten meet men circulatoire (ergometrische) 

en respiratoire (spirometrische) parameters en wordt een ECG 

afgenomen.[26] Deze testen geven een beeld van de reacties in 

het lichaam tijdens fysieke inspanning.[6] Deze waarden 

worden meestal opgemeten via looptesten op een loopband of 

via cyclo-ergometrie.[28] Beide hebben hun voordelen en 

nadelen. 

 

• Loopband. Deze manier kan dienen als een alternatief bij patiënten die niet in staat 

zijn om te fietsen (gebrek aan coördinatie of ervaring, te zwakke patiënten, 

orthopedische contra-indicaties).[28] Nadeel aan het gebruik van de loopband zijn 

mogelijke artefacten in de meting van parameters zoals ECG en bloeddruk. Bij het 

uitvoeren van inspanningsproeven met een loopband moet men rekening houden met 

het feit dat hierbij de waarden voor onder andere VO2 max en de anaerobe drempel 5 

tot 10% hoger liggen dan bij gebruik van cyclo-ergometrie. Bij het vergelijken van 

resultaten kan dit een belangrijke rol spelen. 

• Cyclo-ergometrie. Buiten de moeilijkheden bij de hierboven vermelde patiënten heeft 

cyclo-ergometrie weinig nadelen, wel enkele voordelen.[28] Eerst en vooral is er 

Figuur 7: Eenvoudige weergave van een 
opstelling voor inspanningstesten (cyclo-
ergometrie en loopband. [F7] 
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minder last van artefacten, op o.a. een ECG afname. Daarnaast wordt cyclo-ergometrie 

als veiliger beschouwd doordat de patiënt steeds ondersteund is. Ook de afname van 

arteriële bloedstalen is eenvoudiger tijdens een fietsproef. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

• 6-minuten wandelafstand. Dit is de afstand die patiënten met een hartafwijking 

wandelen in 6 minuten. Tegelijkertijd kan men ook de zuurstofsaturatie opmeten.[6] 

Om een optimaal resultaat te bekomen houdt men zich best aan onderstaande 

richtlijnen.[29] De plaats waar de test wordt afgenomen moet een vlakke gang zijn van 

minstens 30 meter lang, met een harde ondergrond. Er moeten duidelijke markeringen 

zijn voor de startlijn en draaipunten, en iedere 3 meter wordt best ook aangeduid met 

een markering. De patiënt moet comfortabele schoenen dragen en wordt duidelijk 

geïnstrueerd om een normaal wandeltempo aan te houden en niet te lopen. Als 

onderzoeker is het belangrijk om niet mee te wandelen met de patiënt, en enkel 

gestandaardiseerde aanmoedigingen te gebruiken. De patiënt wordt wel ingelicht over 

de tijd die hij/zij nog te gaan heeft. Een gezonde 40-jarige legt op die tijd 600 meter af 

en deze afstand vermindert met 50 meter per 10 jaar.[6] Deze test is belangrijk om de 

belasting op het dagelijkse leven van de patiënt in te schatten, want bij ernstige 

aandoeningen kan deze afstand al limiterend zijn. Voor de meeste patiënten is deze 

test dus submaximaal, tenzij bij condities met een sterk gedaalde inspannings-

capaciteit. Dan wordt wel een goede correlatie met de VO2 verkregen. De VO2 waarde 

blijft weliswaar nog steeds de sterkste outcome parameter om inspanningsintolerantie 

te meten, maar de 6-minuten wandelafstand kan een goede oplossing zijn voor 

Tabel 1: Vergelijking cyclo-ergometrie en loopband [T1] 
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patiënten die te zwak zijn om een fiets- of looptest te ondergaan. Daarnaast wordt deze 

ook vaak gebruikt bij pulmonale hypertensie patiënten. Een nadeel bij de 6-minuten 

wandelafstand is dat factoren zoals lengte, gewicht, leeftijd, geslacht en motivatie de 

behaalde afstand beïnvloeden.[29] Ook musculoskeletale en pulmonale afwijkingen 

spelen een rol. Hiervoor moet worden gecorrigeerd om een betrouwbaar resultaat te 

verkrijgen. 

 

• Shuttle run test. Deze test bestaat uit het lopen tussen twee verschillende punten die 

20 meter uit elkaar liggen. De tijd waarin deze afstand afgelegd moet worden, 

vermindert progressief, zodat de proefpersoon sneller en sneller moet lopen tot het 

voor hem/haar onmogelijk wordt. Léger en Lambert[30] bewezen in 1982 dat deze test 

een goede en betrouwbare voorspelling van de VO2 max toelaat bij volwassenen. Deze 

methode wordt vooral gebruikt in grotere groepen, bijvoorbeeld in scholen. 

 

 

 

 

 

De variabelen van de pulmonale gasuitwisseling worden gemeten met 

behulp van spirometrie.[31] Tijdens de fiets- of looptest ademt de patiënt in 

en uit in een masker dat in verbinding staat met een analyzer, waarmee 

onder andere het volume, de temperatuur en de samenstelling van de 

uitgeademde lucht bij elke ademhaling worden gemeten. Dit wordt breath 

by breath analyse genoemd. Deze metingen worden daarna gebruikt om de 

VO2 en VCO2 te berekenen.[28] Om de accuraatheid van de metingen te 

verhogen wordt gebruik gemaakt van een masker met zo weinig mogelijk dode ruimte, dat 

goed aansluit op het gezicht en een optimale passage van de uitgeademde lucht toelaat.[31]
 

 

3) Belangrijke spiro-ergometrische variabelen 

• VO2 max. Dit is de hoogst mogelijke waarde van zuurstofopname tijdens een 

maximale inspanning en is een indicatie van het maximale aerobe vermogen van een 

bepaald individu.[6] Ook al neemt de arbeid nog toe, toch zal VO2 op een zeker 

ogenblik niet meer verder stijgen.[28] Grafisch valt dit op doordat de stijgende curve 

Figuur 8: Opstelling Shuttle run test [F8] 

Figuur 9: Spirometrie 
masker [F9] 



15 

 

(VO2 ten opzichte van tijd of arbeid) 

overgaat in een plateaufase. Dit gebeurt 

echter niet bij iedereen, maar wel in de 

meerderheid van de gevallen. Het is een 

goede indicator voor de maximale 

inspanningscapaciteit als de patiënt 

tijdens de inspanningstesten tot het 

uiterste is gegaan.[6]. Het is echter 

moeilijk om goede referentiewaarden op 

te stellen voor een bepaalde patiëntengroep, aangezien deze sterk afhangen van 

verschillende factoren zoals leeftijd, geslacht, training, de hoogte waarop men zich 

bevindt.[32] Zo verschilt de waarde voor een jonge mannelijke atleet (ong. 80 

mL/(kg·min)) enorm van de waarde voor een 80-jarige vrouw (ong. 15 mL/(kg·min)). 

Ook lichaamsgewicht heeft een significante invloed op de VO2 waarde, waarbij de 

zuurstofopname hoger ligt bij zwaardere patiënten. Dit betekent echter niet dat hun 

fysieke conditie beter is, zodat hier in de praktijk voor wordt gecorrigeerd (eenheid 

VO2 max wordt uitgedrukt in mL/(kg·min)). De instantane VO2 max waarden kunnen 

zeker in het geval van wisselende ademfrequentie wat schommelen. Bijgevolg wordt 

er vaak afgegaan op gemiddelde waarden, bekomen over een tijdspanne van 30 

seconden. Hyperventilatie kan de metingen aanzienlijk verstoren. De VO2 max wordt 

vaak verward met de piek VO2. Deze laatste term wordt gebruikt bij testen waarbij de 

patiënt niet tot het uiterste gegaan is, of wanneer de test is gestopt terwijl de VO2 nog 

steeds toenam.[33] In dergelijke testen is het onmogelijk te weten of de patiënt zijn 

maximale VO2 waarde al dan niet heeft bereikt, en daarom benoemt men de hoogst 

bekomen VO2 waarde in de praktijk als piek VO2 en niet als VO2 max. Beide termen 

worden echter zeer vaak door elkaar gebruikt. 

 

• VE. Deze waarde staat voor de hoeveelheid lucht die in en uit de longen gaat in een 

minuut (adem-minuutvolume).[28] De curve zal aanvankelijk samen met de VO2-curve 

geleidelijk stijgen bij verhoogde arbeid, en zal op een bepaald ogenblik sterker 

toenemen doordat extra ventilatie nodig is om de overmaat aan CO2 door anaerobe 

productie af te blazen. Deze parameter wordt dan ook vaak gecombineerd 

weergegeven met VCO2 en VO2.  

 

Figuur 10: Plateaufase wanneer de VO2 max wordt 
bereikt als VO2 wordt uitgezet ten opzichte van arbeid 
of tijd. [F10] 
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• VE/VCO 2 slope. De VE/VCO2 slope duidt op de 

helling (de richtingscoëfficiënt) van de rechte die de 

relatie aantoont tussen de longventilatie (VE) in de y-as 

en de CO2 productie in de uitgeademde lucht (VCO2) 

in de x-as.[28] (figuur 11) Grosso modo geeft deze 

variabele de matching weer tussen pulmonale ventilatie 

en perfusie. Hoe hoger de waarde, hoe steiler de rechte, 

hoe meer mismatch, hoe minder efficiënt de 

gasuitwisseling verloopt.[34] Deze parameter heeft als 

voordeel dat patiënten niet tot het uiterste hoeven te gaan om deze te berekenen.[6] 

Deze parameter wordt dan ook veelvuldig gebruikt in het opmeten van de 

inspanningsintolerantie bij patiënten met aangeboren hartafwijkingen. Een VE/VCO2 

slope van minder dan 30 wordt courant als normaal beschouwd, met een lichte 

verhoging naarmate men ouder wordt.[32] Op dezelfde wijze kan ook de relatie tussen 

de longventilatie en de O2 extractie uit de ingeademde lucht met een rechte worden 

voorgesteld, deze wordt de VE/VO2 slope genoemd. 

 

• Er kunnen nog andere relevante spirometrische variabelen worden bepaald bij 

patiënten, zoals de vitale capaciteit (VC), inspiratoire capaciteit (IC) en de 

eensecondewaarde (FEV1).[28] Vitale capaciteit wordt gedefinieerd als het volume 

lucht dat tijdens een uitademing uit de longen kan worden geblazen na maximale 

inademing. De inspiratoire capaciteit is het volume lucht dat iemand maximaal kan 

inademen. Snelheid van ademhaling is hierbij niet van belang. Deze laatste waarde 

wordt weinig gebruikt ter opvolging van hartpatiënten, maar is vooral interessant bij 

patiënten die thoraxchirurgie ondergaan.[35] De preoperatieve waarde kan een 

inschatting geven over de te verwachten postoperatieve opnameduur in het 

ziekenhuis. 

De eensecondewaarde is het volume lucht dat na een maximale inademing in één 

seconde kan worden uitgeblazen tijdens een krachtige uitademing.[28] Dit cijfer kan 

men uitzetten t.o.v. de vitale capaciteit, deze verhouding noemt met de Tiffeneau-

index. Deze heeft een normale waarde van 75 à 80%. Bij obstructieve longziekten ziet 

men een vermindering van de eensecondewaarde en bijgevolg ook van dit percentage.  

 

           Figuur 11: VE-VCO2 slope [F11] 
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• Naast de vorige parameters worden 

ook bloeddruk, hartfrequentie en 

ademhalingsfrequentie opgemeten 

die kunnen worden uitgezet in 

grafiek t.o.v. de stijgende arbeid.[28] 

Bij de hartfrequentie onderscheidt 

men de concepten maximale 

hartfrequentie (Max HR) en 

hartfrequentiereserve (HRR). De 

maximale of piek hartfrequentie is 

de hoogste slagfrequentie die een 

persoon kan behalen bij inspanningen. Men spreekt eveneens van de maximale 

chronotrope competentie van het hart. Deze voorspelde waarde daalt met de leeftijd 

en wordt vaak berekend via de volgende formules: Max HR = 220 – leeftijd en Max 

HR = 210 – 0,65*leeftijd.[36] De eerste formule geeft een lichte onderschatting van de 

werkelijke waarde, de tweede een lichte overschatting, zoals te zien in figuur 12 

hierboven. De waarde kan ook verlagen door een sedentaire levensstijl.[28] De 

hartfrequentiereserve is het verschil tussen de maximaal bereikt hartfrequentie tijdens 

een inspanningstest en de hartfrequentie in rust. Hoe getrainder een persoon is, hoe 

groter deze waarde zal zijn ten opzichte van zijn/haar leeftijdgenoten door een lagere 

hartfrequentie in rust. 

 

De bloeddruk heeft een normale waarde van minder dan 140/90 mmHg in rust, en 

tijdens een inspanning zal de systolische bloeddruk normaliter veel sterker stijgen dan 

de diastolische, in proportie tot de geleverde arbeid. Per 3,5 mL/(kg·min) stijging van 

de VO2 zal de systolische bloeddruk normaal gezien toenemen met ongeveer 10 

mmHg. De normale maximale bloeddruk voor mannen is ongeveer 210 mmHg, voor 

vrouwen is dat ongeveer 190 mmHg.[32] Een abnormale bloeddrukrespons tijdens een 

inspanning wijst mogelijks op een cardiale dysfunctie.[28] Bij een abnormale 

bloeddrukrespons maakt men een onderscheid tussen enerzijds een zogenaamde 

hypotensieve respons (waarbij de systolische bloeddruk tijdens inspanning zakt onder 

de systolische rustbloeddrukwaarde) en anderzijds de ‘blunted’ respons (waarbij de 

systolische bloeddruk tijdens inspanning met minder dan 20 mmHg toeneemt).[32] 

 

Figuur 12: Veelgebruikte formules ten opzichte van 
de werkelijke waarde. Data afkomstig van Astrand 
I, Astrand PO, Hallbäck  I, Kilbom A. Reduction in 
maximal oxygen uptake with age. (1973) [F12] 
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4) Anaerobe drempel 

Een inspanning kan worden opgedeeld in drie fases, begrensd door twee ventilatoire 

drempels.[33] De eerste is de first ventilatory anaerobic threshold, soms ook verwarrend 

aerobe drempel genoemd. Deze ligt tussen 50 en 65% van de VO2 max. De tweede is de 

second lactate threshold, ook de anaerobe drempel genoemd. Deze ligt tussen de 65 en 90% 

van de VO2 max. In deze scriptie slaat de term anaerobe drempel echter op de first ventilatory 

anaerobic threshold (VAT), of het niveau van inspanning waarbij een verhoging van de 

lactaatconcentratie in het bloed kan gemeten worden.[28] Deze accumulatie begint als gevolg 

van onvoldoende zuurstofaanvoer in de spieren waarbij de cellen overschakelen op anaerobe 

energieproductie. Dit moment wordt het meest specifiek gemeten door de verhoging van de 

lactaatconcentratie en wordt bevestigd door de lactaat/pyruvaat ratio (de gouden standaard). 

Deze zal stijgen wanneer de anaerobe drempel bereikt is. Daarnaast meet men een verlaging 

van pH door productie van H+ (proton), en vermindering van HCO3
- (bicarbonaat) doordat dit 

het H+ zal bufferen. Een ruwe schatting van het 

omslagpunt kan met spirometrie worden 

gemaakt door een overgang van de          

VCO2 /VO2 – ratio van  <1 naar >1. Een meer 

nauwkeurige inschatting kan bekomen worden 

door het bestuderen van de spirometrische 

curves en grafieken. Als men de relatie tussen 

VCO2 (y-as) en VO2 (x-as) grafisch uitzet 

(zoals hiernaast weergegeven)   bemerken we 

op zeker ogenblik visueel een knik in de 

curve.[28,38] Als twee best passende rechten 

worden getrokken, één doorheen de punten op 

het stuk curve voor de knik, en één doorheen 

het stuk na de knik, snijden deze elkaar ter 

hoogte van de anaerobe drempel. (figuur 13) 

Deze methode noemt met de V-slope methode. 

De VO2-waarde op het moment van anaerobe 

drempel ligt in principe tussen 50 tot 65% van 

de voorspelde VO2 max.[32] Men kan het 

overschrijden van de anaerobe drempel verder 

Figuur 14: Ventilatory equivalents method. Pijl geeft 
omslagpunt aan, ter hoogte van het snijpunt van de best 
passende rechten doorheen de beide curves.  [F13] 

 

Figuur 13: V-slope method. Pijl geeft omslagpunt 
aan, ter hoogte van het snijpunt van de best 
passende rechten doorheen beide stukken curve, 
voor en na de knik. [F12] 
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ook nog inschatten door het opmerken van een sterke stijging van de VE/VO2, terwijl de 

VE/VCO2 slechts gematigd stijgt.[28] Deze stijging valt te verklaren doordat extra ventilatie 

(VE) nodig is om de overmaat aan CO2 door anaerobe productie af te blazen. Hierbij zijn 

zowel VE en VCO2 verhoogd, maar de verhouding VE/VCO2 blijft constant. Dit in 

tegenstelling tot VE/VO2, aangezien VO2 niet in dezelfde mate toeneemt als VE. Visueel 

wordt dit voorgesteld door zowel VE/VO2 als VE/VCO2 te plotten ten opzichte van Watt, tijd 

of VO2.
[28,38]

 Als men een best passende rechte doorheen beide curves trekt, komt het snijpunt 

overeen met de anaerobe drempel. (figuur 14) Deze methode noemt men ook de ventilatory 

equivalents method. 

     

5) ECG analyse tijdens inspanning: ischemie en ritmestoornissen 

Het elektrocardiogram is onmisbaar bij de diagnose van acute cardiale ischemie, ritme- en 

geleidingsstoornissen en vele andere cardiale aandoeningen.[21] Het ECG tijdens inspanning 

laat in de meerderheid van de gevallen toe om het optreden van ernstig zuurstoftekort aan de 

hartspier te detecteren. Tijdens inspanning verkort ook de diastole en is de tijd waarin 

coronaire perfusie naar het myocard optreedt verminderd.[28] Als de O2 voorziening niet meer 

adequaat is, verschijnen er meestal repolarisatiestoornissen (afwijkingen van ST-segment en 

T-toppen). Ook het optreden van ectopische slagen kan een aanwijzing zijn voor het optreden 

van ischemie. Gezien de vaak jonge leeftijd, is de analyse van het inspannings-ECG bij 

patiënten met congenitale hartafwijkingen echter vooral gericht op het detecteren van 

ritmestoornissen en evaluatie van de chronotrope respons, eerder dan screening naar 

ischemie.[21] Tijdens de inspanningstest kunnen verschillende ritmestoornissen worden 

gedetecteerd, zowel van ventriculaire als van supraventriculaire origine, waarvan sommige 

geassocieerd zijn met een verhoogd risico op cardiale events. Inspanningsgeïnduceerde 

ventriculaire aritmieën zijn gerelateerd met een abnormale hemodynamica, waarbij premature 

ventriculaire complexen, coupletten en ventriculaire tachycardie geassocieerd kunnen zijn met 

een verhoogde kans op plotse dood.[39] Ondanks alle informatie die ECG ons biedt, moet wel 

worden vermeld dat ECG afwijkingen vooral belangrijk zijn in combinatie met andere 

afwijkende testen.[21] Ook kan de interpretatie bemoeilijkt worden door bewegingsartefacten 

en geleidingsstoornissen. Het interpreteren van een ECG tijdens inspanning kan ook 

bemoeilijkt worden door een reeds afwijkend ECG in rust. 
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6) Holter registratie 

Principe 

Holter registratie maakt gebruik van een draagbaar toestel dat 24 tot 48 uur of langer de  

hartslag registreert.[40] Door deze langdurige opmeting heeft het toestel als voordeel ten 

opzichte van ECG afname dat ook afwijkingen die niet constant aanwezig zijn kunnen worden 

opgemerkt. Een Holter registratie kan bijgevolg waardevol zijn bij patiënten bij wie 

hartritmestoornissen worden vermoed, maar waarbij de routine rust ECG afname normaal is 

of geen uitsluitsel geeft. 

 

Afname in de praktijk 

De registratie gebeurt door middel van kleine electroden die 

op de borstkas worden aangebracht.[41] Deze zijn verbonden 

aan een draagbare monitor. Deze werkt op batterijen en kan in 

een zak in de kledij worden bewaard. Tijdens de Holter 

registratie draagt de patiënt dit toestel bij zich waarbij het de 

bedoeling is om ondertussen dagdagelijkse taken uit te voeren 

en bepaalde gewaarwordingen te noteren om deze later met de 

registratie te kunnen correleren. Om inspanningsgeïnduceerde 

problemen vast te stellen kan de patiënt worden gevraagd 

rustige fysieke activiteiten te leveren tijdens de draagperiode, 

bij intensief sporten zal de registratie echter moeilijk te interpreteren zijn. Hierbij moet ook 

rekening worden gehouden met artefacten bij de registratie. Symptomen en het precieze 

tijdstip worden best gemeld aan de arts. Na deze draagperiode wordt de monitor weer 

ingeleverd en wordt het opgenomen hartritme geanalyseerd.  

 

7) Borg schaal 

De Borg schaal of ook de rate of perceived exertion (RPE) is een subjectieve inschatting die 

een proefpersoon geeft aan de moeilijkheidsgraad van een inspanning.[37] Er wordt het meest 

gewerkt met een 15-punten schaal waarbij een waarde gekozen wordt op een schaal tussen 6 

en 20 gaande van zeer licht tot zeer zwaar. Er is aangetoond dat deze subjectieve waarde goed 

correleert met de lactaat concentratie in het bloed of de gemeten zuurstofconsumptie. Er is 

ook een goede verhouding tussen de RPE en een bepaald percentage van de maximale 

hartfrequentie. 

Figuur 15: Holter monitoring [F15] 
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Deze schaal is door deze goede correlaties ook een handig meetinstrument, aangezien het 

gemakkelijk kan worden uitgevoerd en samen met de maximale hartfrequentie ook door de 

patiënt zelf kan worden opgevolgd worden bij allerhande activiteiten en/of sporten. [37] 

 

Sporttypes 

1) Dynamische versus statische sporten 

De meeste sporten bestaan uit een combinatie van een dynamische en een statische 

component.[42] Dynamische inspanning gaat uit van ritmische contracties met een verlenging 

en verkorting van de spierbuik. Dit gebeurt voornamelijk aeroob. De cardiovasculaire 

gevolgen van dynamische inspanning kan men samenvatten als een verhoging van het 

zuurstofgebruik, maar ook van cardiac output, hartfrequentie, slagvolume en systolische 

bloeddruk. Daarentegen merkt men ook een vermindering van de diastolische bloeddruk en de 

perifere weerstand. Statische inspanning gaat eerder uit van weinig verandering in 

spierbuiklengte, maar van een verhoogde intramusculaire kracht, waarvan de voorziening 

vooral anaeroob gebeurt. Bij statische inspanning merkt men maar een kleine verhoging van 

zuurstofgebruik, cardiac output en hartfrequentie, maar een sterk verhoogde sytolische en 

diastolische bloeddruk. Als we dit samenvatten geeft dynamische inspanning vooral een 

volume-overbelasting, en statische inspanning vooral een drukoverbelasting. 

De dynamische component wordt gerangschikt op basis van % VO2 max, de statische op basis 

van % MVC (maximal voluntary contraction). Dit is het percentage van de MVC dat nodig is 

voor deze inspanning. MVC geeft een waarde aan de maximale kracht die door een 

spiercontractie wordt geproduceerd tijdens het duwen tegen een onbeweeglijk object en wordt 

uitgedrukt in Newton. Deze variabele wordt meestal gemeten aan de hand van het quantitative 

RPE (Borg 

schaal) 

Subjectieve moeilijkheid van de 

inspanning 

% van HR max 

<10 Zeer licht <35 

10 – 11 Licht 35 – 54 

12 – 13 Gemiddeld 55 – 69 

14 – 16 Zwaar 70 – 89 

17 – 19 Zeer zwaar > 90 

20 Maximaal 100 

Tabel 2: Correlatie tussen RPE en percentage van HR max [T2] 
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muscle assessment system (QMA).[43] Hierbij wordt een lichaamsdeel van de patiënt, meestal 

een been, vastgemaakt aan een afstelbare band. Tijdens spiercontractie geeft deze de kracht 

door op een rekstrook. De mate van uitrekking hiervan wordt door een computer 

gekwantificeerd als de geleverde kracht van de patiënt. 

 

 

Figuur 16: Classificatie van sporten [F16] 

 

2) Metabole equivalent 

Een andere manier om sporten in te delen kan gebeuren door elke inspanning terug te brengen 

tot de energie die hiervoor nodig is.[44] De eenheid van energie die hierbij wordt gebruikt is de 

metabole equivalent of MET (1 MET = 1 kcal/(kg*uur). 1 MET komt overeen met het 

energieverbruik in rust. Aangezien de standaardwaarde voor 1 MET overeenkomt met 3,5 

mL/(kg.min) O2 opname, kan men het aantal METs tijdens een inspanning ook berekenen 

door de behaalde VO2 te delen door 3,5.[45] Dit aantal METs geeft een idee hoeveel keer het 

energieverbruik in rust nodig is voor een specifieke inspanning. Op deze wijze zijn 

verschillende sporten en huishoudelijke taken geïndexeerd in het Compendium of physical 
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activities.[44] Deze kan dus ook worden geraadpleegd om sporten met elkaar te vergelijken wat 

betreft hun energieverbruik. Zo bekomt men bijvoorbeeld 8,5 METs bij BMX, 8 METs bij 

competitievoetbal en 4 METs bij tafeltennis. Een volledige lijst kan geraadpleegd worden op 

de gerefereerde site of opgevraagd als excelbestand.[46] 

 

3) Sport met risico op trauma 

Naast de intensiteit van de verschillende sporten moet ook rekening gehouden worden met het 

risico op trauma. Dit risico is eerst en vooral lager bij individuele sporten dan bij teamsporten, 

waar men zowel meer overbelastingsletsels als meer blessures opmerkt ten gevolge van een 

trauma tijdens het sporten.[47] Gemiddeld zijn er bij teamsporten een groter aantal 

competitiedagen per 100 dagen, maar een deel van deze risicoverhoging valt ook op het conto 

te schrijven van het fysiek contact met teamgenoten en/of tegenstanders. Bij verschillende 

sporten is er ook een reële kans op een val met gevolgen, zoals bij wielrennen, motorrijden, 

paardrijden en skiën. Bij patiënten met aritmieën kan bewusteloosheid optreden, wat 

gevaarlijk is bij sporten als diepzeeduiken, zwemmen, surfen of zeilen. 

 

Trainingsvoorschrift 

Teneinde cardiovasculaire voordelen of trainingseffecten te bekomen, is ook de maat of dosis 

en de frequentie van de inspanning van belang.[27] Deze wordt gemeten aan de hand van 

FITT-factoren (Frequentie, Intensiteit, Tijd en Type van de inspanning). Daarnaast is ook de 

duur van het trainingsvoorschrift van belang. Om de intensiteit van dynamische inspanning te 

bepalen baseert men zich eerst en vooral op de Borg schaal, aangezien deze gemakkelijk te 

bepalen is, en ook door de patiënt zelf kan worden toegepast. Dit geeft de subjectieve graad 

van inspanning weer. Zo staan waarden van 12 à 13 voor een matige inspanning, 16 voor een 

zware inspanning.[48] Deze parameter is ook bruikbaar voor alle personen, en wordt niet 

beïnvloed door medicatie. 

Ook is het eenvoudig om zich te baseren op de hartfrequentie. Men kan een indeling maken in 

verschillende zones, op basis van percentages van de maximale hartfrequentie, en naargelang 

het doel van de inspanning.[48,49] Als gewichtsverlies het voornaamste doel is, raadt men aan 

te sporten aan 60 à 70% van de maximale hartfrequentie. Om de cardiovasculaire fitness te 

verbeteren wordt echter aangeraden aerobe inspanningen te doen aan 70% tot 80% van de 

maximale hartfrequentie. Deze waarden zijn gemakkelijk in de praktijk om te zetten, maar 

brengen ook beperkingen met zich mee. Onder andere bij hartpatiënten met een onvoldoende 
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chronotrope competentie en bij inname van medicatie met negatieve invloed op de 

hartfrequentie, zoals beta-blokkers en digitalis, kan deze parameter moeilijk gebruikt worden.  

Moeilijker te bekomen maar wel juister is het gebruik van de maximale zuurstofopname-

capaciteit of de VO2 max. Voor een optimale intensiteit ligt dit percentage tussen de 60 à 80% 

van de VO2 max. Bij gezonde personen bestaat er een relatie tussen het percentage van de 

maximale hartfrequentie en het percentage VO2, weergegeven door volgende formule van 

Swain et al.: % Max HR = (0.64 * %VO2 max) + 37. [50]  Als voorbeeld komt 70% VO2 max 

overeen met 81,8% Max HR. Nog een andere manier om het niveau van intensiteit voor te 

schrijven wordt beschreven door Jetté et al.[51] Zij stellen dat het percentage van de VO2 max 

voor een gemiddelde intensiteit gelijkstaat aan (60 + maximum METs)/100. Zo raden ze aan 

dat een persoon met een maximum van 10 METs oefent aan 70% ((60+10)/100) van de 

maximale capaciteit. 
 

Tabel 3: Intensiteit van inspanning aan de hand van % VO2 max, % max HR en Borg schaal [T3] 

 Minieme cardiovasculaire 

voordelen 

Matige 

inspanning 

Anaerobe 

drempel 

Zeer zware 

inspanning 

% VO 2 max 50% 60 – 65% 80 – 85% >85% 

% Max HR 70% 75 – 80% 90 – 92% 95 – 100% 

Borg schaal 11 14 17 18 – 20 

 

Voor spierkracht- of weerstandstraining is de intensiteit gebaseerd op het percentage van de 

maximum voluntary contraction (MVC).[27] Krachttraining met een te lage intensiteit zal noch 

een verbetering op cardiovasculair vlak (VO2 max) noch een winst in spierkracht (MVC) 

teweegbrengen. Een te hoge weerstandtrainingsintensiteit zal dan weer een verhoogd risico op 

blessures met zich meebrengen.  

 

Daarnaast kan men de patiënt ook algemene richtlijnen van de European Society of 

Cardiology (ESC) inzake preventie van cardiovasculaire aandoeningen door lichaams-

beweging meegeven.[52] De belangrijkste worden hieronder vermeld. 

• Sedentaire personen moeten worden aangemoedigd te starten met een programma aan 

lichte tot matige intensiteit. 

• Gezonde volwassenen zouden 2,5 tot 5h per week moeten sporten, minstens aan een 

matige intensiteit, of 1 tot 2,5h aan zware intensiteit. 
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Deze richtlijnen zijn over het algemeen dezelfde als deze volgens de American Heart 

Association (AHA).[53] Er is echter een klein verschil in inspanningsduur, aangezien de AHA 

30 minuten training met een gemiddelde intensiteit gedurende 5 dagen per week, of 20 

minuten training met een zware intensiteit gedurende 3 dagen per week als optimaal 

beschouwd, wat lichter is dan de bovenstaande Europese richtlijn. 

 

Het is belangrijk de inspanning in te delen in drie delen: 10 à 15 minuten warming up, 20 à 60 

minuten training en een tiental minuten cooling down met stretching.[27] Tussen de 

verschillende oefeningen moet bovendien genoeg tijd zijn om het lichaam de kans te geven 

zich te herstellen. Een specifiek schema met ideale trainingsaanbevelingen voor gezonde 

kinderen en adolescenten kan gevonden worden in tabel 4. Aangezien adolescenten qua bouw 

nog weinig verschillen van volwassenen kan men zich ook hierop baseren bij het 

voorschrijven van een schema voor volwassenen. 

 

 

In de tabel wordt ook gesproken over intervaltraining.[54] Hierbij worden korte periodes van 

zeer zware inspanning afgewisseld met periodes van rust of lichte inspanning. Tijdens de 

periodes van hevige inspanning wordt de anaerobe drempel kortdurend overschreden, met 

aanmaak van lactaat als gevolg. Tijdens de periode van rust keert men terug naar een basale 

aerobe energietoevoer. Wel is een verhoogde ventilatie nodig om het gevormde lactaat af te 

blazen. Het doel is echter hetzelfde als bij continue training, namelijk verbetering van 

conditie, kracht en uithouding. 

Tabel 4: Oefenschema [T4] 

FITT Cardiovasculair Interval Spierkracht 

Frequentie ≥ 3x/week ≥ 3x/week 2 à 3x/week 

Intensiteit Gemiddeld tot zware inspanning 

(VO2 max 40-85%) 

3–5 min lichte tot milde 

inspanning  (VO2 max 20-

59%) 

6 à 8x onderbroken door 

1–3 min zeer zware 

inspanning (VO2 max 

>85%) 

Zware inspanning 

 (50–70% MVC) 

Tijd 20 tot 60 minuten 20 tot 60 minuten 2 à 3 min per spiergroep, 

ongeveer 30 minuten in totaal 

Type Lopen, springen, fietsen, 

zwemmen, voetbal, … 

Lopen, springen, fietsen, 

zwemmen, … 

Push up, sit up, andere 

spierversterkende oefeningen 
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Trainingseffecten 

Aanhoudende uithoudingstraining resulteert in positieve effecten op de meeste cardiale en 

spirometrische parameters. Eerst en vooral zijn er verschillende studies die een verhoging van 

de VO2 max aantonen, zoals hierna volgt bij wijze van voorbeeld. Gormley et al.[55] lieten 

verschillende gematchte groepen trainen aan respectievelijk een matige (50% VO2 max), 

zware (75% VO2 max) en zeer zware (95% VO2 max) intensiteit gedurende zes weken. Deze 

werden vergeleken met een sedentaire controlegroep. Hier zag men een gemiddelde 

verbetering van de VO2 max van 3,4 mL/(kg·min) bij de groep die matig trainde, 4,8 

mL/(kg·min) bij zware training en 7,2 mL/(kg·min) bij zeer zware oefening. 

Daarnaast is een verschuiving van de anaerobe drempel aangetoond, men kan dus een grotere 

inspanning leveren vooraleer verzuring optreedt.[56] Op het moment van de anaerobe drempel 

is er ook een lagere hartfrequentie ten opzichte van controlepatiënten. Dit wordt geïllustreerd 

in onderstaande figuur 17. Ook het effect op de bloeddruk is in verschillende studies 

aangetoond. Een meta-analyse van Whelton et al.[57] bevestigt een significante verlaging van 

de bloeddruk (systolisch 3,84 mmHg en diastolisch 2,58 mmHg) zowel bij hypertensieve als 

normotensieve personen. Als laatste brengt een langdurige training ook een vermindering van 

de hartfrequentie in rust teweeg, geobserveerd na een achttal weken training.[58] 

           

 

 

 

 

 

 

Figuur 17: Lactaat gehalte en hartfrequentie ten opzichte van loopsnelheid. Legenda: wit = pre training, zwart = 
post training. Bolletjes = lactaat gehalte, vierkantjes = hartfrequentie. Pijlen tonen de anaerobe drempel. Linker 
figuur patiënten na 6 weken training, rechts controlegroep. [F17] 

Patiëntengroep na 6 weken training Controlegroep 
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II. Sport- en bewegingsadvies voor patiënten na correctie voor TOF 

 

Fysiologische implicaties van residuele defecten op de inspanningscapaciteit 

 

Na heelkundige correctie van tetralogie van Fallot zijn er een drietal belangrijke categorieën 

van mogelijke sequelen of complicaties op langere termijn met een potentiële invloed op de 

inspanningscapaciteit.[27] Deze zijn residuele of recidief pulmonaalstenose, pulmonalisklep 

regurgitatie en cardiale aritmieën.  

 

• Aanwezigheid van een significante pulmonaalstenose is geassocieerd met een 

verminderde inspanningscapaciteit en een verhoogde ventilatoire respons bij 

inspanning, als gevolg van een verhoogde afterload voor het RV en een abnormale 

cardiac output.[27] Ook bij residuele stenose van een pulmonale arterie of bij 

aanwezigheid van collaterale vaten werd een abnormale ventilatoire respons 

opgemerkt als gevolg van ventilatie/perfusie mismatch. 

• Pulmonalisklep insufficiëntie is vermoedelijk het meest voorkomende residuele 

letsel na TOF herstel.[27] Via pulmonalisklep regurgitatie ontstaat een volume 

overload in het RV, met RV dilatatie als gevolg op lange termijn. Er is bewezen dat 

het effect op inspanningscapaciteit door insufficiëntie bij een normale RV systolische 

functie eerder beperkt is. Echter, bij patiënten met een verminderde RV systolische 

functie leidt pulmonaalklepinsufficiëntie tot een flinke daling van de inspannings-

capaciteit, zeker wanneer ook de LV functie aangetast is. De impact van de RV 

functie is dus dominant. 

• Aritmieën. Een subgroep van alle patiënten met gecorrigeerde TOF kan nog een 

andere complicatie vertonen, namelijk de ontwikkeling van mogelijks levens-

bedreigende ventriculaire aritmieën.[27] Factoren die het risico hiervoor verhogen zijn 

onder andere een oudere leeftijd bij herstel, een verhoogde rechterventrikel 

systolische bloeddruk (≥ 50% van LV systolische bloeddruk), significante RV 

dilatatie (> 160 ml/m2 op MRI) en dysfunctie en de aanwezigheid van een breed QRS 

complex (>180 ms).[13,20] 
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Betekenis van spiro-ergometrische parameters bij TOF patiënten 

 

1) Prognostische waarde van spiro-ergometrie parameters bij TOF patiënten 

De spiro-ergometrische parameters die reeds werden besproken kunnen gebruikt worden bij 

de inschatting van de prognose van patiënten met congenitale hartafwijkingen.[34] 

Onderstaande referentiewaarden zijn echter opgesteld voor congenitale hartpatiënten in het 

algemeen en zijn ook van toepassing voor patiënten met tetralogie van Fallot. 

• De VO2 max is de belangrijkste prognostische parameter om het risico op dood en 

hospitalisatie in te schatten. Bij patiënten met een VO2 max waarde beneden 15.5 

mL/(kg·min), gemeten met een loopband, was het risico op dit eindpunt quasi 3x zo 

hoog over een follow-up periode van 10 maanden. 

• Bij niet-cyanogene hartafwijkingen gaat een VE/VCO2 slope van meer dan 38 gepaard 

met een 10x zo hoog risico op overlijden binnen de 2 jaar. 

• Indien de vitale capaciteit bij geforceerde uitademing minder dan 60% van de 

verwachte waarde bedraagt, neemt de kans op overlijden met een factor 1.6 toe bij een 

gemiddelde follow-up van 6,7 jaar. 

• De 5-jaarsoverleving neemt duidelijk af bij een HRR (heart rate reserve) beneden 71 

slagen/minuut. Deze waarde is ook toepasbaar bij patiënten onder bradycardiserende 

therapie. 

 

Specifieke absolute cijfers voor TOF patiënten in het bijzonder zijn nog niet aangetoond, wel 

kunnen kwalitatieve conclusies getrokken worden. In een gerandomiseerde studie van 

Giardini et al.[59] werd aangetoond dat spiro-ergometrische parameters als VO2 max en de 

VE/VCO2 curve de sterkste prognostische waarde hebben om het risico op hart gerelateerde 

dood en hospitalisatie in te schatten. Daarnaast is ook de NYHA classificatie een 

onafhankelijke risicofactor. 

 
Niedeggen et al.[60] concludeerden dat de 6 minuten wandelafstand ook bij patiënten met 

congenitale hartafwijkingen qua prognose een goede correlatie vertoont met spiro-

ergometrische parameters. In deze studie werden ook enkele TOF patiënten opgenomen, er 

wordt niet gespecifieerd in welke mate de waarden correleren per aandoening. 
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2) Interpretatie en referentiewaarden 

Om de inspanningscapaciteit van TOF patiënten te beoordelen is het weinig zinvol om te 

vergelijken met referentiewaarden van parameters uit een gezonde populatie.[61] Om een 

goede inschatting van de situatie te verkrijgen moet men kunnen vergelijken met patiënten 

met dezelfde afwijking. In een studie van Kempny et al. werden data uit databanken en 

literatuur vergeleken met de bedoeling om na statistische analyse referentiewaarden voor 

verschillende subgroepen met congenitale afwijkingen op te stellen. De gebruikte parameters 

zijn hier VO2 max en VE/VCO2. Men kon concluderen dat data van verschillende centra en 

literatuur niet significant van elkaar verschillen en dus kunnen worden gegeneraliseerd en 

gebruikt als referentiewaarde om andere patiënten mee te vergelijken. 

De resultaten voor TOF patiënten uit hun eigen populatie zijn voor VO2 max  een gemiddelde 

waarde van 25,2 mL/(kg·min) met standaarddeviatie 8,5 en  voor VE/VCO2 31,7 met een 

standaarddeviatie van 8,9.[61] De waarde voor VO2 max was significant verschillend van de 

waarde die uit literatuuronderzoek was gebleken (24,2 +/- 6,8), maar dit zou voornamelijk 

veroorzaakt zijn door de populatiegrootte. 

Daarnaast moet bij patiënten met congenitale afwijkingen ook rekening worden gehouden met 

het verschil in leeftijd en geslacht.[61] In onderstaande grafiek (Figuur 18) wordt goed 

voorgesteld hoe referentiewaarden zich verhouden per subgroep. De VO2 max daalt zowel bij 

mannen als bij vrouwen met de leeftijd, zij het volgens een verschillende curve. Ook liggen de 

waarden voor vrouwen lager dan voor mannen, zoals in een gezonde populatie. De absolute 

waarden per categorie kunnen afgeleid worden uit Fig. 19, samen met een percentage dat het 

procent van de voorspelde waarde weergeeft. Hieruit blijkt dat een gemiddelde TOF patiënt 

ongeveer 60 à 70% van de normale VO2 max behaalt, maar dat in de jongere populatie toch 

een deel van de patiënten een normale waarde bereikt. 
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Figuur 18: Referentiewaarden voor VO2 max bij TOF patiënten [F18] 

Achtergrondkleuren geven het niveau van inspanningsintolerantie aan bij een gezonde populatie: groen – normale 
inspanningscapaciteit, lichtgroen – nipt normale inspanningscapaciteit, grijs – licht gereduceerde inspannings-capaciteit, 
lichtrood – matig gereduceerde inspannigscapaciteit, rood – ernstige limitaties. 

 

 

 

 

Figuur 19: Absolute referentiewaarden voor VO2 max bij TOF patiënten [F19] 

 

Als die referentiewaarden worden omgezet naar de gevolgen die ze hebben op de inspan-

ningscapaciteit kom je uit bij een figuur als Fig. 20.[61] Als enkel wordt gefocust op de boxplot 

van TOF patiënten kan opnieuw het verschil tussen mannen (lichtgrijs) en vrouwen 

(donkergrijs) wat betreft VO2 max worden opgemerkt. De box met uitlopers stellen in 

volgorde de 10, 25, 50, 75 en 95 – kwartielen voor. De activiteiten die erbij vermeld staan 

geven een goed beeld over wat de gemiddelde TOF patiënt aankan. Zo is bijvoorbeeld 
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algemene oefening thuis geen probleem voor de meeste mannen en vrouwen, zwemmen en 

basketbal worden hoger ingeschat en competitief voetbal uitoefenen blijkt voor de meesten te 

hoog gegrepen. 

 

 

Figuur 20: VO2 max voor verschillende GUCH aandoeningen, ingedeeld volgens geslacht (mannen lichtgrijs, vrouwen 
donkergrijs) en vergeleken met fysieke inspanningen [F20] 

 

Naast de spirometrische parameters bleek ook de maximale hartfrequentie verlaagd bij 

patiënten met TOF.[62] Een verminderde waarde kan ook een gedaalde inspanningscapaciteit 

als gevolg hebben. 
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Aanbevelingen voor recreatieve inspanning 

Naargelang de ernstgraad van de aandoening kunnen aanbevelingen op gebied van inspanning 

worden opgesteld voor patiënten met gecorrigeerde TOF.[27] Aangezien het grootste deel van 

deze patiëntengroep enkel aan recreatief sporten doet wordt hier vooral de aandacht op 

gevestigd. Toch is het belangrijk niet blindelings deze richtlijnen te volgen en uit te gaan van 

de individuele situatie van de patiënt. 

 

• Asymptomatische patiënten met niet-significante pulmonaalklepinsufficiëntie en 

zonder aritmieën op ECG of inspanningsproeven, met een normale RV of milde RV 

dilatatie met normale RV druk en normale systolische functie: 

Deze patiënten worden toegestaan dezelfde inspanning te verrichten als gezonde 

personen. 

• Asymptomatische patiënten met niet-significante pulmonaalklepinsufficiëntie en 

matige RV dilatatie met normale RV functie, en patiënten met milde tricuspiedklep 

regurgitatie, zonder aritmieën op ECG of inspanningsproeven: 

Deze patiënten worden ook toegestaan dezelfde inspanning te verrichten als gezonde 

personen. 

• Patiënten met atriale of ventriculaire aritmieën, die medisch of door ablatie werden 

gecorrigeerd: Ook zij kunnen de aanbevelingen voor gezonde personen opvolgen. 

• Asymptomatische patiënten met significante pulmonaalklepinsufficiëntie en matige 

RV dilatatie met normale RV functie, en geen aritmieën op ECG of inspannings-

proeven: 

Deze patiënten worden toegestaan dezelfde inspanning te verrichten als gezonde 

personen, maar worden aanbevolen zich om de zes maanden te laten testen. 

• Asymptomatische patiënten met significante pulmonaalklepinsufficiëntie, significante 

RV dilatatie en een abnormale RV functie: 

Wanneer seriële 24 uurs ECG of inspanningsproeven geen aritmieën en een stabiele 

conditie aantonen mogen deze patiënten milde aerobe inspanningen uitvoeren. 

• Symptomatische patiënten bij lichte tot matige inspanning, met meer dan matige RV 

outflow tract obstructie, met een verhoogde RV druk, met een abnormale LV functie, 

met een significant residuele intracardiale shunt of met ongecontroleerde atriale en 

ventriculaire aritmieën: 
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Deze patiënten mogen enkel licht intensieve inspanningen verrichten die bij voorkeur 

aeroob zijn. 

 

Aanbevelingen bij competitiesport 

 

• Patiënten met een excellente chirurgische correctie die een normale RV bloeddruk, 

geen of een lichte RV overload, een normale RV functie, geen residuele shunt, en geen 

atriale of ventriculaire aritmieën op ambulante ECG hebben; mogen deelnemen aan 

elke sport in elke intensiteit, dus ook op competitief niveau.[63] Guidelines van de 

European Society of Cardiology geven wel aan te limiteren tot matige aerobe en 

anaerobe sporten.[64] 

• Patiënten met significante residuele pulmonaalklepinsufficiëntie en vergrote RV 

volumes, verhoogde RV druk of patiënten met atriale of ventriculaire aritmieën 

worden afgeraden deel te nemen aan competitieve sporten met matige tot hoge 

intensiteit.[64] Hoewel deze patiënten volgens de Bethesda richtlijn theoretisch 

competitiesporten mogen beoefenen uit de IA classificatie (zie fig. 16, zoals biljart, 

golf en schieten), dient de aanbeveling hiervan grondig te worden afgewogen, gezien 

de competitiecontext met extra stressoren gepaard kan gaan.  

 

Aandachtspunten bij sportkeuze 

 

• Pacemaker – ICD. 

De meeste pacemakers hebben weinig tot geen invloed op dagelijkse activiteiten, maar 

bij sportkeuze moet men toch aandacht hebben voor het gevaar van contactsporten.[65] 

Deze kunnen schade toebrengen aan het apparaat en dus worden voetbal, rugby, judo 

en andere contactsporten meestal afgeraden. De pacemakers moeten wel 

geprogrammeerd worden om een aangepast hartritme te verzekeren tijdens 

inspanning.[37] Hierbij kunnen inspanningstesten en Holter monitoring een hulpmiddel 

zijn. Er wordt het best gebruikgemaakt van systemen die hun ritme aanpassen aan de 

ventilatie per minuut (VE). Andere systemen gebruiken een accelerometer die de 

beweging van het lichaam in de ruimte inschat en daarop reageert. Dit kan echter 

problemen geven bij sporten waar de beweging van het lichaam relatief beperkt is 

zoals fietsen. 
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Bij het gebruik van een ICD werden patiënten lange tijd aangeraden om zich te 

beperken tot sporten aan een lichte intensiteit omdat men vreesde dat meer aritmieën 

zouden optreden. Lampert et al.[66] toonden echter aan dat in hun studie geen 

ongevallen door tachyaritmieën of cardiale arrests als gevolg van het sporten optraden, 

zelfs bij intensieve contactsporten. Toch mag men niet zomaar besluiten dat iedere 

patiënt elke sport kan doen maar moet rekening gehouden worden met de individuele 

situatie. De sportkeuze hangt dan af van een overeenkomst tussen patiënt en arts. 

 

• Anticoagulantia. 

Bij de behandeling van TOF-gebonden complicaties zoals pulmonaalstenose of 

insufficiëntie speelt operatief klepherstel vaak een rol. Homografts (menselijke 

donorkleppen na cryopreservatie) en dierlijke xenografts werden vroeger het meest 

toegepast.[67] Deze blijven echter slechts een korte tijd werkzaam, waardoor 

heroperaties noodzakelijk zijn. Bij mechanische klepprothesen is dit minder het geval 

en is een eenmalig klepherstel meestal ook een levenslange oplossing. Als nadeel staat 

daar tegenover dat patiënten gebonden zijn aan het nemen van anticoagulantia. Bij een 

sportkeuze speelt deze factor zeker een rol. Contactsporten als boksen, judo, rugby, 

voetbal en andere worden beter gemeden wegens het risico op inwendige bloedingen 

bij een hevig contact. Daarnaast zijn ook sporten met een relatief valrisico gevaarlijk, 

hieronder worden o.a. paardrijden, skiën, schaatsen en wielrennen in een peloton 

gerekend. Duiken en diepzeeduiken zijn verboden bij gebruik van anticoagulantia. 

Alle andere sporten mogen wel nog zonder beperking worden uitgeoefend. 

 

• Verhoogd risico op ritmestoornissen. 

Zoals hierboven vermeld zijn factoren die een verhoogd risico voor plotse cardiale 

dood door ritmestoornissen met zich meebrengen een breed QRS-complex (>180 ms), 

uitgebreide myocardiale fibrose, rechter en linker ventriculaire dysfunctie, 

pulmonaalklepinsufficiëntie, een palliatieve shunt die lang aanwezig was en chirurgie 

op latere leeftijd.[13] Bij deze patiënten moet rekening gehouden worden met de kans 

op plots bewustzijnsverlies tijdens het sporten. Daarom worden vooral relatief veilige 

sporten aangeraden, aangezien onder andere paardrijden, diepzeeduiken of surfen 

levensbedreigend kunnen zijn bij het optreden van syncope. 
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Geïndividualiseerd trainingsvoorschrift 

In een recente publicatie van Budts et al.[37] wordt een andere praktische werkwijze 

voorgesteld voor bewegings- en sportadvies bij congenitale hartaandoeningen in het 

algemeen, die niet uitgaat van specifieke diagnosen of individuele anatomische laesies maar 

gebaseerd is op hemodynamische en elektrofysiologische parameters. Deze aanbevelingen 

zijn eveneens toepasbaar bij patiënten met TOF. De evaluatie omvat 5 concrete stappen: 

 

1) Voorgeschiedenis en klinisch onderzoek 

De arts moet een goede voorkennis hebben van de aandoening van de patiënt, en daarnaast 

geïnformeerd zijn over zijn medische en operatieve voorgeschiedenis. Een goed en volledig 

klinisch onderzoek moet uitgevoerd worden. 

 

2) Beoordeling van 5 basisparameters (voor specifieke waarden zie bijlage 1) 

• Ventrikels. De morfologie en de functie van de ventrikels wordt gewoonlijk 

beoordeeld door middel van een transthoracale echocardiografie en MRI. Daarnaast 

wordt ook de volume- en drukoverbelasting van de ventrikels geëvalueerd.  

• Pulmonaire arteriële druk. Deze parameter kan men meten aan de hand van de 

snelheid van regurgitatie doorheen de tricuspidaalklep. Pulmonale hypertensie kan 

uitgesloten worden bij een snelheid van minder dan 2,8 m/s en de afwezigheid van 

echocardiografische afwijkingen die op pulmonale hypertensie wijzen. Bij twijfel 

wordt een rechter ventrikel katheterisatie uitgevoerd.  

• Aorta. De diameter van de aorta wordt opgemeten via de echocardiografie, eventueel 

aangevuld met CT of MRI scans. 

• Aritmieën. Het opzoeken van aritmieën gebeurt aan de hand van een anamnese in 

verband met mogelijke symptomen, een ECG opname en eventueel een 24 uurs Holter 

monitoring. 

• Saturatie tijdens rust en inspanning. Een centrale cyanose is uitgesloten bij een 

saturatie van meer dan 95% tijdens rust en inspanning. Bij een lagere saturatie moet 

een differentiaal diagnose met pulmonale problemen gemaakt worden. 
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3) Keuze van sporttype 

De statische component van de sportkeuze hangt af van de bovenstaande vijf parameters. Als 

minstens één van de waarden buiten de normale grenzen valt, wordt aangeraden zich te 

limiteren tot sporten met een laag tot matige statische component. Als men toch kiest voor een 

hoge statische component wordt aanbevolen te sporten aan een licht intensiteitsniveau, dit 

wordt op figuur 21 aangegeven aan de hand van de stippellijnen. 

 

4) Inspanningstesten 

Aan de hand van inspanningstesten wordt de intensiteit van de inspanning bepaald. De 

volgende parameters worden opgemeten (zoals hierboven al in detail besproken): VO2 max, 

maximale hartfrequentie, Borg schaal, zuurstofsaturatie, detectie van aritmieën en 

bloeddrukrespons bij inspanning. 

Als tijdens de inspanningsproef een lage saturatiewaarde of aritmieën optreden is verdere 

uitwerking aangewezen, zoals uitgelegd in stap 2. 

 

5) Aanbeveling van relatief intensiteitsniveau 

Voorgaande stappen worden samengevat in een geïndividualiseerd schema. De behaalde 

waarden tijdens de inspanningstest zijn een goede maatstaf voor de patiënt om de inspanning 

gecontroleerd te houden zodat risico’s vermeden worden. Dit kan het best aan de hand van de 

Borg schaal en het hartritme. Figuur 21 geeft een goed schematisch overzicht van de stappen 

die hierboven zijn besproken. 
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Figuur 21: Flow chart om een individueel trainingsvoorschrift te bepalen [F21] 

 

Wat kwantiteit van de inspanning betreft wordt minimaal 3 tot 4,5 uur per week aanbevolen, 

in sessies van ten minste 30 minuten. In geval van teamsporten wordt aangeraden te spelen 

met mensen die min of meer fysiek dezelfde capaciteiten hebben. 

In geval de patiënt nieuwe symptomen opmerkt moet het trainingsschema gestopt worden en 

de patiënt opnieuw geëvalueerd worden aan de hand van het stappenplan.  

 

Trainingseffecten 

Specifieke data uit grote gerandomiseerde studies zijn voor TOF patiënten nog niet 

voorhanden. Wel werden enkele kleinschalige studies verricht. Zoals reeds vermeld toonden 

Giardini et al.[60] aan dat VO2 max en VE/VCO2 metingen bij TOF patiënten prognostische 

informatie kunnen opleveren over het risico op hartgerelateerde dood en hospitalisatie. Er 

werd aangetoond dat de VO2 max waarde ook bij  TOF patiënten kan verhogen  aan de hand 

van trainingsprogramma’s. In een kleine gerandomiseerde studie van Therrien et al.[68] namen 

achttien patiënten met een herstelde TOF (maar zonder ventriculaire aritmieën) deel. De 

training duurde 12 weken en bestond uit 1x/week 40 minuten inspanning aan 60-85% van de 

maximale VO2, en 2x/week 30 minuten inspanning aan 60-85% van de maximale hartslag. 
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Nadien bleek dat de inspanningscapaciteit van de patiënten die de training volledig hadden 

doorlopen significant was verhoogd. Daardoor kon worden besloten dat een verhoging van de 

VO2 max bij TOF patiënten mogelijk is door gedurende enkele maanden 3x/week 

inspanningen uit te oefenen aan 70-80% van de maximale capaciteit. Aangezien slechts 

achttien patiënten deelnamen, moet deze studie uiteraard kritisch worden bekeken, maar deze 

informatie kan een aanzet geven naar eventuele grotere gerandomiseerde studies. 

 

 

III. Casuïstiek 
 

Casus 1 (zie bijlage 2) 

Een eerste casus om voorgaande informatie te illustreren betreft een man van 21 jaar met 

TOF, waarvoor heelkundige correctie op de leeftijd van 1 jaar, door middel van een 

gecombineerde transatriale en transpulmonaire aanpak, commisurotomie van de bicuspiede 

pulmonalisklep en sluiten van het VSD. Hij onderging een herinterventie  omwille van 

pulmonaalklepstenose (percutane  ballondilatatie). Op volwassen leeftijd werden een matige 

residuele pulmonaalstenose (hoofdzakelijk subvalvulair) en een significante pulmonaalklep-

insufficiëntie als sequelen vastgesteld. 

 

De patiënt consulteert eind 2013 in het kader van follow up. Bij de anamnese weerhouden we 

geen cardiale klachten, geen vertigo bij inspanning, geen palpitaties of aritmie. De patiënt 

doet de laatste tijd minder aan lichaamsbeweging, met een subjectieve indruk van 

achteruitgang van de inspanningscapaciteit. De patiënt neemt geen medicatie. 

Klinisch onderzoek toont een BMI van 20, bloeddruk 129/85 mmHg en een saturatie van 

100%. Aan hoofd en hals geen bijzonderheden. Aan de hand van hartauscultatie wordt een 

systolisch ejectiegeruis en een diastolisch laagfrequent geruis bemerkt (beide intensiteit 2/6). 

Dit correleert met de gekende pulmonaalstenose en pulmonaalklepinsufficiëntie. Long-

auscultatie is normaal. Ook de onderste ledematen vertonen geen bijzonderheden. Er kunnen 

dus geen klinische tekens van rechter hartfalen worden weerhouden. 
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ECG 

Het ECG in rust vertoont een sinusaal ritme van 54/min, een normale PR afstand van 128 ms, 

een onvolledig rechter bundeltakblok, met een ongewijzigde QRS duur (94 ms) t.o.v. het 

vorig consult. De repolarisatie is normaal. 

Holter 

De patiënt droeg gedurende 24h een holter monitor. ikv screening naar aritmie (cfr. 

significante pulmonalisklepinsufficiëntie). Hierbij werden geen significante ritme- of 

geleidingsstoornissen weerhouden. Er traden slechts 10 ventriculaire extrasystolen op 

gedurende 24h, en 0,3% supraventriculaire extrasystolen. 

Echocardiografie 

Op echocardiografisch vlak weerhouden we eveneens een matig gedilateerd  RV met 

bewaarde functie . Er is een  matige pulmonaalstenose aanwezig met gradiënt van 47 mmHg 

met hoofdzakelijk subvalvulaire component en een  significante pulmonaalklepinsufficiëntie . 

De aortaklep is normaal. De linker pulmonalistak vertoont ook een stenose met gradiënt van 

33 mmHg. Er zijn geen argumenten voor pulmonale hypertensie. 

CMR 

Cardiale MRI bevestigt een  matig gedilateerd RV  met bewaarde systolische functie. De RV 

EDV index (of RV/body surface area) bedraagt 128 ml/m2. Er werd een kortstondige maar 

brede tricuspied insufficiëntie vastgesteld.  De RVOT vertoont een matige subvalvulaire 

stenose. Er is een vrije regurgitatie over de pulmonaalklep, met een regurgiterende fractie van 

46%. LV en aortastam zijn normaal. 

 

Cyclo-spiro-ergometrie 

Begin 2014 werd ook een fietsproef afgenomen bij de patiënt. Anamnestisch en klinisch 

verkregen informatie vertoont geen significante verschillen met eind  2013. Ook het rust ECG 

is ongewijzigd. 

De patiënt onderging een fietsproef met spirometrie volgens protocol 50/25/2. (zie bijlage 2) 

Dit betekent een start aan 50 Watt, en elke 2 minuten een verhoging met 25 Watt. Patiënt 

fietste 150 Watt gedurende 2 minuten met een maximale hartfrequentie van 141/min. Dit is 

71% van het maximale. De bloeddruk tijdens de stresstest bedraagt 160/80. De VO2 max 

bedraagt 34,2 mL/(kg*min) bij een CO2-O2 ratio (RER of respiratory exchange ratio) van 

1,16. De FEV1 bedraagt 4,3 l, 95% van de verwachte waarde. VE/VCO2 slope is 24, saturatie 

bij inspanning 96%. De maximale hartslag is 146/min. Patiënt heeft geen klachten tijdens de 

stressfase noch bij recuperatie. De test werd gestopt omwille van fysieke uitputting. ECG 
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tijdens de inspanning toont een sinusaal ritme, zonder atriale of ventriculaire ritmestoornissen. 

Er zijn ook geen repolarisatiewijzigingen. 

Hieruit kunnen we concluderen dat de uitgevoerde test maximaal was. Aan de hand van 

spirometrische curves kan men de anaerobe drempel situeren aan een VO2 van 16 

mL/(kg*min), ongeveer 47% van zijn VO2 max. Aangezien dit niet tussen de normale waarde 

van 50 tot 65% ligt kan men spreken van een vroege verzuring. De patiënt heeft een licht 

gereduceerde inspanningscapaciteit. De bloeddruk-opbouw is adequaat, er is wel chronotrope 

incompetentie. 

 

Deze patiënt heeft nog steeds een relatief goede inspanningscapaciteit, geen cardiale 

symptomen. Beeldvorming wijst op een gecorrigeerde TOF met een matige residuele 

pulmonaalstenose (hoofdzakelijk subvalvulair) en een significante pulmonaalklep-

insufficiëntie. Uit de bijkomende onderzoekingen is er voorlopig geen indicatie tot 

herinterventie. De indruk van gedaalde inspanningscapaciteit berust mogelijks op fysieke 

deconditionering zodat extra lichaamsbeweging aangeraden is. Aan de hand van voorgaande 

informatie over de patiënt kan met behulp van deze thesis worden geëvalueerd voor 

geschiktheid tot sporten en begeleiding bij sportkeuze. 

 

Hiervoor wordt eerst de implicatie van residuele defecten op de inspanningscapaciteit 

nagegaan. De patiënt heeft geen aritmiëen, noch een significante pulmonaalstenose. De enige 

belemmering is in dit geval de aanwezigheid van een pulmonaalklepinsufficiëntie, ook het 

meest voorkomende residuele letsel na TOF herstel. Maar aangezien de patiënt een normale 

RV systolische functie heeft, zal de invloed van de insufficiëntie op de inspanningscapaciteit 

eerder klein zijn. De RV functie is hier dominant. 

Daarna kunnen we de prognose van de patiënt inschatten door het bekijken van zijn spiro-

ergometrische parameters.  De VO2 max bedroeg 34,2 mL/(kg*min), hetgeen prognostisch 

zeer gunstig is (ver verwijderd van de infauste  drempelwaarde van 15,5 mL/(kg*min)). Ook 

de VE/VCO2-slope waarde van 24 valt perfect binnen normale grenzen (ver beneden de 

waarde van 38). De vitale capaciteit bedroeg 80% van de verwachte waarde, wat ook 

prognostisch gunstig is (ver boven de waarde van 60%). De maximale hartfrequentie bij 

inspanning is 146/min, en aangezien de rustfrequentie 54/min bedraagt, bekomen we een 

HRR van 92/min. Ook dit is zeer gunstig (boven de drempelwaarde van 71/minuut). Voor 

TOF patiënten in het bijzonder zijn de VO2 en de VE/VCO2 slope de belangrijkste parameters, 

deze zijn beiden nog zeer goed bij deze patiënt. 



41 

 

Als men de spiro-ergometrische parameters vergelijkt met specifieke referentiewaarden voor 

TOF patiënten uit figuur 18 en 19, bevindt hij zich rond de 75e percentiel, hetgeen zeker niet 

slecht is. Als we deze waarden toepassen op figuur 20, zijn de meeste sporten (met onder 

andere zwemmen, fietsen en basketbal) geen probleem voor de patiënt. Tennis en competitief 

voetbal zijn volgens dezelfde figuur eerder te belastend. 

 

Verder is het mogelijk de aanbevelingen voor recreatieve inspanning door Takken et al.[27] toe 

te passen op de situatie van de patiënt. Deze classificeert de patiënt gezien zijn significante 

pulmonaalklepinsufficiëntie in de volgende categorie:  

Asymptomatische patiënten met significante pulmonaalklepregurgitatie en matige RV dilatatie 

met normale RV functie, en geen aritmieën op ECG of inspanningsproeven: 

Deze patiënten worden toegestaan dezelfde inspanning te verrichten als gezonde personen, 

maar worden aanbevolen zich om de zes  maanden te laten testen. 

De patiënt wordt afgeraden zijn keuzesport competitief uit te oefenen, aangezien er geen 

excellente chirurgische correctie is gebeurd, en er sprake is van een matige RV 

drukoverbelasting. 

 

De patiënt kan ook nog worden geclassificeerd volgens de benadering van Budts et al.[37] om 

op basis van hemodynamische en elektrofysiologische parameters een geïndividualiseerd 

trainingsschema op te stellen. De 5 basisparameters van de patiënt worden hieronder 

beoordeeld: 

• Ventriculaire functie: volgens echo en CMR is er geen systolische dysfunctie. Het 

rechter ventrikel is gedilateerd, met behoud van functie, dus spreekt men van een 

milde volume-overbelasting. De drukgradiënt over de pulmonaalklep van 47 mmHg 

kan worden teruggebracht tot een pieksnelheid van 3,43 m/s, aan de hand van de 

Bernouilli formule. Dit zorgt samen met de perifere stenose op de linker arteria 

pulmonalis voor een matige drukoverbelasting. 

• Pulmonaire arteriële druk: geen argumenten voor pulmonale hypertensie. 

• Aorta: normale aortastam, geen dilataties. 

• Aritmiëen: op basis van ECG en 24h Holter monitoring werden geen aritmiëen 

weerhouden (slechts 10 VES/24h, veel minder dan de significante 500/24h). 

• Saturatie tijdens rust en inspanning: beide waarden waren boven 95% 
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Op basis hiervan wordt aan de patiënt aangeraden zich te limiteren tot sporten met een laag tot 

matige statische component, aan een lage intensiteit. De behaalde waarden tijdens de 

inspanningstest zijn een goede maatstaf voor de patiënt om de inspanning gecontroleerd te 

houden zodat risico’s vermeden worden. In dit geval wordt aangeraden te sporten aan een 

hartfrequentie van minder dan 60% van de maximale waarde tijdens de inspanningstest, hier 

minder dan 87 slagen per minuut. Qua kwantiteit wordt 3 tot 4,5 uur per week aanbevolen, in 

sessies van minstens een halfuur. Bij nieuwe symptomen moet dit schema worden gestopt en 

moet de patiënt opnieuw gecontroleerd. Aangezien nog geen grote gerandomiseerde studies 

zijn gebeurd in verband met trainingseffecten, kunnen hierover weinig uitspraken worden 

gedaan. 

 

Casus 2 (zie bijlage 3 en 4) 

Een tweede casus betreft een man van 38 jaar met TOF die een heelkundige correctie 

onderging op vijfjarige leeftijd. Deze correctie bestond uit een commisurotomie van de 

pulmonalisklep, uitruiming van het infundibulum, sluiten van het VSD en plaatsen van een 

pericardpatch over de rechterventrikel outflow tract. Sinds enkele jaren vertoont de patiënt 

een belangrijke pulmonaalklepinsufficiëntie, weliswaar asymptomatisch. Er is ook een 

residuele stenose van de linker pulmonaaltak, en aneurysmatische uitzetting ter hoogte van de 

sinus van Valsalva. 

 

De patiënt consulteert de cardioloog in september 2013. Het gaat slechts matig volgens hem, 

hij heeft veel stress gehad de laatste tijd en doet nog weinig fysieke inspanning. Naar de 

avond toe heeft de patiënt ook last van palpitaties. Er is geen vertigo. Dit is een sterke 

verandering van de situatie sinds maart 2013, toen de patiënt nog aangaf regelmatig te 

fitnessen zonder cardiale klachten. Toen waren ook geen palpitaties aanwezig en vond de 

patiënt zijn inspanningscapaciteit zelfs verbeterd. De patiënt heeft nooit gerookt, heeft geen 

hypercholesterolemie, arteriële hypertensie of diabetes.  

 

Klinisch onderzoek in september 2013 toont een BMI van 28. De bloeddruk is zowel rechts 

als links verhoogd, respectievelijk 145/90 mmHg en 139/96 mmHg, beide liggend gemeten. 

De saturatie is 99%. Aan hoofd en hals zijn geen bijzonderheden. Bij hartauscultatie bemerkt 

men een systolisch ejectiegeruis (intensiteit 2/6) en decrescendo hoogfrequent diastolisch 

geruis (intensiteit 1/6), als gevolg van gekende perifere pulmonaaltakstenose en 

bovengenoemde pulmonaalklepinsufficiëntie. Verder geen bijzonderheden. 
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ECG 

ECG in rust toont een sinusaal ritme, met een frequentie van 88/min. De PR afstand is 

normaal. Er is echter een volledig rechter bundeltak blok met een verbreed QRS-complex 

(180 ms). De repolarisatie is normaal. 

Holter 

De patiënt droeg een Holter registratie gedurende 1 dag. De gemiddelde hartfrequentie 

bedraagt 75 slagen/min, de minimale en maximale frequentie zijn respectievelijk 46 en 107 

slagen/min. Het basisritme is sinusaal, met rechter bundeltak blok, en aanwezigheid van 

ventriculaire extrasystolen (1,7%), waarvan 10 coupletten. Er is geen onderhouden 

tachycardie. Zeldzaam treedt een supraventriculaire extrasystole op. 

Echocardiografie 

Echocardiografisch is er een gekende stabiele verbreding (48 mm) van de aorta ter hoogte van 

de sinussen van Valsalva te zien. Het RV is matig gedilateerd en de functie is licht gedaald 

(TAPSE: 14 mm, PW TDI S = 8,5 cm/s). Er is een derdegraads pulmonaalklepinsufficiëntie 

en een eerstegraads tricuspiedklepinsufficiëntie met een gradiënt van 35 mmHg. 

CMR 

CMR in 2010 terug wees reeds op een RV met forse volume-overbelasting met bewaarde 

systolische functie. De RV EDV index (of RV/body surface area) bedroeg 174 ml/m2. Er was 

een nagenoeg vrije regurgitatie over de pulmonalisklep (met regurgiterende fractie 25%) en 

een stenose van de linker pulmonaaltak. De ernstgraad hiervan is niet beschreven. De 

aortastam was licht gedilateerd zonder insufficiëntie. 

 

Cyclo-spiro-ergometrie 

De patiënt onderging een cyclo-ergometrie begin 2013 met een 50/25/2 protocol. Hij fietst 

200 Watt gedurende 1 minuut, met een maximale hartfrequentie van 155/min, 85% van de 

verwachte maximale frequentie. Bloeddruk tijdens de test bedroeg 175/100 mmHg. De VO2 

max bedroeg 30,3 mL/(kg·min) bij een CO2-O2 ratio (RER of respiratory exchange ratio) van 

1,07. Dit toont aan dat de anaerobe drempel overschreden is. De patiënt is dan de uitputting 

nabij en de uitgevoerde test is maximaal. De FEV1 bedraagt 4,4 liter, 92% van de verwachte 

waarde. De VE/VCO2 slope is 31. De saturatie bij inspanning bedraagt 97%. Er zijn geen 

argumenten voor ischemie. De patiënt heeft geen klachten tijdens inspanningsfase noch 

recuperatiefase. De totale inspanningscapaciteit wordt geschat op 80% van de verwachte 

waarde.  
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ECG tijdens inspanning vertoont een sinusaal ritme, zonder atriale ritmestoornissen. Wel 

werden een tiental geïsoleerde ventriculaire extrasystolen en een vijftal coupletten uitgelokt 

met de stresstest. Daarnaast ziet men ook het gekende rechter bundeltakblok. Er zijn geen 

repolarisatiewijzigingen. 

ECG tijdens recuperatie vertoont opnieuw een sinusaal ritme zonder atriale ritmestoornissen. 

Ditmaal met een vijftal geïsoleerde ventriculaire extrasystolen. Ook hier geen repolarisatie-

wijzigingen. 

 

Deze patiënt met TOF heeft een significante rechterventrikeldilatatie (RV/BSA 174 ml/m2), 

als gevolg van een belangrijke pulmonaalklepinsufficiëntie. De patiënt laat op de fietsproef 

nog relatief goede waarden voor VO2 en VE/VCO2 optekenen, maar daar moet als 

kanttekening worden bijgeplaatst dat de patiënt toen nog regelmatig sportte en nog niet de 

cardiale klachten had die op dit moment wel aanwezig zijn. Tijdens die fietsproef werden toen 

reeds ventraculaire extrasystolen en coupletten gedocumenteerd, die worden bevestigd met 

Holter monitoring. De patiënt heeft ook een QRS duur van meer dan 180 ms.  

Deze patiënt heeft verschillende argumenten voor een verhoogd risico op het ontstaan van 

levensbedreigende aritmieën. Daarom werd reeds een beta-blokker voorgeschreven. Op basis 

van de huidige bevindingen is een reïnterventie van de pulmonalisklep zeker aangewezen. Dit 

is ondertussen ook al gepland. Sporten wordt voorlopig afgeraden aangezien de risico’s op dit 

ogenblik duidelijk te hoog lijken. 
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CONCLUSIE 

 

Sportbeoefening bij de volwassen patiënt met gecorrigeerde tetralogie van Fallot. Wat moet? 

Wat kan? Wat mag? Op deze vragen werd getracht een antwoord te bieden aan de hand van 

deze masterproef. Eerst en vooral moet men stellen dat tegenwoordig een heel groot 

percentage van de TOF patiënten de volwassen leeftijd bereikt. Deze groeiende populatie 

wordt nog teveel onterecht in de richting van een sedentaire levensstijl geduwd. Velen leven 

met de misvatting dat sporten een te grote inspanning van hun hart vergt. Dit is vaak een 

gevolg van overbescherming als kind, en het gebrek aan kennis in verband met de keuze van 

sport en de intensiteit hiervan. Omdat lichaamsbeweging gepaard gaat met een lagere kans op 

obesitas, atherosclerose en andere risicofactoren van ischemische hartziekten, wordt toch ook 

aan deze populatie aangeraden zoveel lichaamsbeweging als mogelijk te verrichten. Er is 

echter ook een keerzijde aan deze medaille, aangezien dit voor sommige patiënten een 

verhoogd risico op plotse dood met zich kan meebrengen. Het is dus van belang om als arts 

niet alle TOF patiënten zomaar goedkeuring te geven om te sporten naar believen. Om een 

onderbouwd en veilig advies met betrekking tot fysieke activiteit mee te kunnen geven, wordt 

elke patiënt best eerst in een gespecialiseerd centrum geëvalueerd. Ten eerste wordt aan de 

hand van anamnese, klinisch onderzoek en beeldvorming (ECG, Holter monitor, echo en 

CMR) een inschatting gemaakt van de specifieke ernstgraad van de aandoening. Ook 

cardiopulmonaire inspanningstesten geven belangrijke informatie over de conditie en de 

mogelijkheden van de patiënt. Vaak zijn er ook complicerende factoren (zoals aritmiën, 

ernstige pulmonaalklepafwijkingen en rechter ventrikeldysfunctie), die een te hoog risico op 

plotse dood met zich meebrengen om de patiënt vrijuit aan sport te laten doen. Het is dus zaak 

om niet alle TOF patiënten over dezelfde kam te scheren, maar aan de hand van bovenstaande 

parameters en de individuele toestand van de patiënt eventuele aanbevelingen in verband met 

sportbeoefening voor te stellen aan de patiënt (casus 1). Daarnaast moet men in acht nemen 

dat dezelfde parameters ook een rol spelen in de besluitvorming tot reïnterventie, en dat bij 

patiënten die worden afgeraden om te sporten, er vaak al een indicatie tot reïnterventie is 

(casus 2). Er is dus weinig speling, waardoor er kan worden geconcludeerd dat fysieke 

inspanning aangeraden is bij elke TOF patiënt, zolang grondige evaluatie dit toelaat. 
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Bijlage 1: specifieke grenswaarden van variabelen [33] 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 2: Cyclo-spiro-ergometrie casus 1 

 

 



 

 

 



 

 

Bijlage 3: ECG casus 2 

 

 
 



 

 

Bijlage 4: Cyclo-spiro-ergometrie casus 2 

 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 


