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Een aangeboren hartafwijking …….. 
……. en de basisschool 

 
 
 
Informatie voor ouders  
 
Heeft u een zoon of dochter die op de basisschool zit of naar de basisschool gaat? Dan kunt 
u te maken krijgen met situaties die van invloed zijn op de schoolprestaties.Van belang is dat 
er goed overleg is tussen school en thuis. Hieronder vindt u aandachtspunten voor een 
gesprek tussen u en school (directie, leerkracht).  
 
Het is mogelijk dat niet alle aandachtspunten op uw situatie van toepassing zijn gezien de 
leeftijd van uw kind, de aard van zijn of haar hartafwijking of de omstandigheden. Het is goed 
om dit te weten en hiermee rekening te houden en per kind de situatie te bespreken. 
 
Algemeen 
Jaarlijks worden in Nederland ca. 1500 baby’s geboren met een hartafwijking. Gelukkig zijn 
lang niet alle aangeboren hartafwijkingen ernstig. Sommige verdwijnen vanzelf, andere 
hebben nauwelijks invloed op het dagelijks leven. Een aantal kinderen heeft echter een 
hartafwijking die (ingrijpend) van invloed is op hun leefwijze, bijvoorbeeld door 
inspanningsbeperkingen (ook al zijn ze geopereerd). Weet u niet precies wat de adviezen 
zijn over de leefwijze voor uw kind, dan kunt u dit het beste met uw kindercardioloog 
bespreken voordat uw kind naar de basisschool gaat. 
 
Je ziet het niet (onzichtbare beperking) 
Voor de schoolleiding en andere leerlingen is niet altijd te zien dat een kind een aangeboren 
hartafwijking heeft. Vaak is dit alleen aan littekens van operaties te zien. Veelal horen ouders 
de opmerking dat er niets te zien (dus niets aan de hand) is. Dit kan lastig zijn. 
Waar het wel aan te zien kan zijn, is bijvoorbeeld doordat: 

ü de lippen blauw worden 
ü het kind erg bleek wordt 
ü er snel (en soms zonder directe aanleiding) vermoeidheid optreedt 
ü duizeligheid en/of benauwdheid optreedt  
ü er overmatig getranspireerd wordt  
ü het kind veel moet hoesten 

Indien nodig dient de school hierop door ouders opmerkzaam gemaakt te worden. Wellicht 
kunnen klasgenoten geïnformeerd worden via een spreekbeurt of door middel van een 
interview techniek, waarbij de leerkracht of iemand anders het kind interviewt met van 
tevoren doorgesproken vragen. Een goede uitleg kan veel onduidelijkheden voor 
leerkrachten en leerlingen voorkomen.  
 
Voor kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar wordt in 2006 door de Patiëntenvereniging 
Aangeboren Hartafwijkingen (PAH) en de Nederlandse Hartstichting (NHS) een kinderboekje 
ontworpen. Het boekje heet ‘Hartsvriendjes’ en gaat over de belevenissen van Kris Krokodil, 
die een aangeboren hartafwijking heeft. Leden van PAH kunnen dit boekje gratis krijgen. 
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Inspanningsmogelijkheden wisselen per dag 
Het kan voorkomen dat een kind de ene dag meer energie heeft dan de andere dag. Ook 
kinderen die geopereerd zijn kunnen inspanningsbeperkingen hebben (afhankelijk van de 
aard van de hartafwijking en de verrichte ingreep). Zij kunnen bijvoorbeeld moeite hebben 
met lopen van een grote afstand, trap lopen, lichamelijke inspanning of gymnastiek.  
Een klaslokaal op de begane grond heeft dan de voorkeur. Deze kinderen kunnen ook 
behoefte hebben aan een dagje thuisblijven om ‘energie’ bij te tanken. Een kind volledig 
ontzien is echter niet in zijn of haar belang. Ook voor kinderen met een aangeboren 
hartafwijking blijft bewegen -binnen de eigen mogelijkheden- belangrijk. 
 
Verminderde concentratie 
Onderzoek wijst uit dat aandacht- en concentratieproblemen vaker gerapporteerd worden bij 
kinderen met een aangeboren hartafwijking dan voor gezonde leeftijdsgenoten. Voor 
kinderen met beperkte energie kan het moeilijker zijn om zich goed en lang te concentreren. 
Een drukke klas kan veel energie vergen en zodoende de leerprestaties nadelig 
beïnvloeden. Ook het programma van de dag (bijvoorbeeld beginnen met gymles) kan van 
invloed zijn op het concentratievermogen. U kunt de school hierop attent maken en overleg 
plegen over plaatsing in een rustige groep en/of een aangepast onderwijsaanbod. Voor uzelf 
is het van belang rekening te houden met het energieniveau van uw kind en het erop te 
attenderen huiswerk bijvoorbeeld niet tot ’s avonds laat uit te stellen, omdat uw zoon of 
dochter dan minder opneemt.  
 
Motorisch functioneren 
Uit onderzoek komen aanwijzingen naar voren dat kinderen met (bepaalde soorten) 
aangeboren hartafwijkingen problemen kunnen hebben met visueel-motorische taken en 
fijne motoriek. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in problemen met schrijven. Als deze 
problemen bij uw kind voorkomen, is het belangrijk school hierover in te lichten. Wellicht is 
minder schrijfwerk en werk maken op een laptop een optie.  
 
Gymnastiek 
Gymnastiek kan een discussiepunt zijn voor wat betreft kinderen met een aangeboren 
hartafwijking. Een gymnastiekles of sportdag is natuurlijk leuk om aan mee te doen, maar 
dan wel zo lang dat voor het kind lichamelijk mogelijk is. Het is belangrijk dat het kind leert 
zijn of haar vermoeidheidsgrens aan te geven. Belangrijk ook is dat de verwachting van de 
leerkracht aansluit bij de mogelijkheden van het kind op dat moment. Als er vertrouwen is 
tussen het kind en de leerkracht kan het kind eerlijk zijn over wat hij/zij aankan en wat niet.  
Misschien is het mogelijk om samen met de leerkracht ‘compenserende activiteiten’ voor het 
kind te bedenken waardoor het toch betrokken blijft en kan deelnemen aan het groepsproces 
(bijvoorbeeld: tijd klokken of scheidsrechter zijn). Uw kindercardioloog kan adviezen geven 
betreffende gymnastiek. 
 
Schoolreisje/schoolkamp 
Ook kinderen met een aangeboren hartafwijking willen mee op schoolreisje of kamp. Maar 
daarvoor zijn misschien aanpassingen nodig op het gebied van vervoer (rolstoel), 
medicijnen, lichamelijke inspanning etc. Vooraf goed overleg hierover tussen school, ouders 
en het kind is van belang. 
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Medicijnen 
Sommige medicijnen kunnen van invloed zijn op het functioneren van het kind in de klas 
(plastabletten bijvoorbeeld kunnen ervoor zorgen dat een kind vaker naar de wc moet). Het 
is belangrijk informatie hierover door te geven aan school. Indien het kind medicijnen 
gebruikt, is het belangrijk dat de leerkracht attent is op inname c.q. toedienen. Vragen over 
medicijnen (en mogelijke bijwerkingen) kunt u stellen aan uw kindercardioloog of de 
apotheek. 
 
Vakantie 
Iedereen heeft moeite om weer in een ritme te komen na een wekenlange vakantie en doen 
waar je zin in hebt. Dit geldt nog eens extra voor kinderen met een hartafwijking die tot  
beperkingen leidt. In de vakantie kunnen ze lekker hun eigen tempo bepalen. Daarna 
móeten ze weer van alles en dat kan zwaar vallen.   
 
Temperatuur 
Een temperatuurswisseling van 10 graden op een dag kan van invloed zijn op het 
functioneren van het kind op school. Bij erg warm weer (boven 25 graden) of bij erg koud 
weer (onder -5 graden) moet het lichaam extra hard werken om op temperatuur te blijven.  
 
Zelfvertrouwen en sociaal/emotioneel functioneren 
Veel kinderen met een aangeboren hartafwijking functioneren prima op school en thuis. 
Daarnaast laat onderzoek zien dat deze kinderen een verhoogde kans hebben op gedrags- 
en emotionele problemen (met name sociaal) in vergelijking met gezonde leeftijdsgenoten. 
Als uw kind lichamelijk achterblijft bij anderen qua prestaties kan dit het zelfvertrouwen 
nadelig beïnvloeden. Kinderen richten zich op contacten met leeftijdgenoten. Zij spiegelen 
zich aan elkaar en willen geen uitzondering in de groep zijn. Door de gevolgen van de 
hartafwijking kunnen zij zich soms niet waarmaken bij activiteiten die voor kinderen van 
essentieel belang zijn. Zij kunnen dan boos worden en zich verzetten of zich terugtrekken, 
minderwaardig voelen en/of eenzaam zijn. U kunt uw kind stimuleren in het aangaan van 
sociale contacten door uw kind te vragen vriendjes en vriendinnetjes uit te nodigen of bij een 
club of vereniging te gaan. Positieve aandacht geven ten aanzien van dingen die het kind 
goed kan, is ook erg belangrijk. Het maatschappelijk werk van het ziekenhuis waar het kind 
onder behandeling is, kan adviezen geven over het leren omgaan met de aangeboren 
hartafwijking. 
 
Pesten 
Verder kan het voorkomen dat kinderen gepest worden vanwege hun hartafwijking. Als uw 
kind dit meldt, is het belangrijk dit serieus te nemen en te proberen uw kind weerbaarder te 
maken. U kunt uw kind steunen door te oefenen met mondig een weerwoord te bieden 
(bijvoorbeeld door middel van een rollenspel) of contact hierover opnemen met de leerkracht. 
Ook kunt u bij school informeren of de intern begeleider een sociaal vaardigheidstraining of 
pestprotocol kan uitvoeren. 
 
De Wet 
Een schoolgaand kind dat ziek is, heeft er recht op ook tijdens zijn ziekte onderwijs te 
krijgen. Dat is bij wet geregeld. De wet ‘Ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen’  geldt 
zowel voor leerlingen die in het ziekenhuis zijn opgenomen als voor leerlingen die thuis ziek 
zijn. Als een kind langdurig ziek wordt, dient de ‘thuisschool’, dat is de school die het kind 
bezoekt, ervoor te zorgen dat de leerling toch onderwijs krijgt. Dat gaat ook op voor 
leerlingen met een chronische aandoening, die meerdere keren voor korte tijd school moeten 
verzuimen.  
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De thuisschool is verplicht: 
1. voor deze kinderen een lesplan op te stellen 
2. te regelen dat het kind inderdaad les krijgt. 

In principe wordt het onderwijs aan het zieke kind verzorgd door de leerkrachten van de 
thuisschool. Voor ondersteuning daarbij kan de school een beroep doen op een 
Onderwijsbegeleidingsdienst (OBD) of een Educatieve Voorziening (EV) van een 
academisch ziekenhuis. Bij beide instellingen zijn consulenten in dienst die op verzoek van 
school en/of ouders informatie, advies en ondersteuning verlenen. Meer informatie is te 
vinden op www.ziezon.nl (Ziek Zijn en Onderwijs).  
 
TIPS! 

ü Geef school een duidelijk overzicht met telefoonnummers waar u bereikbaar bent in 
noodgevallen. Ook dat van iemand die bereikbaar is als u zelf niet bereikbaar bent. 
Het geeft uzelf en school een gerust gevoel.  

ü De gegevens van deze informatiewijzer kunt u kopiëren voor school of u kunt deze 
informatiewijzer als handvat gebruiken om voor school een duidelijk profiel te maken 
van uw kind. 

ü Ondanks dat de (gedrags)gegevens van uw kind door de leerkracht worden 
overgedragen bij een nieuw schooljaar kan het geen kwaad elk jaar met de nieuwe 
leerkracht de aandachtspunten voor uw kind door te nemen. 

ü U kunt ouders van klasgenoten inlichten over de effecten van de hartafwijking van uw 
kind (meer verzuim, niet overal aan meedoen) via een brief die de leerkracht op 
school meegeeft.  

ü Voor een luisterend oor kunt u contact opnemen met andere ouders via de PAH 
telefonische contactlijn. De namen en telefoonnummers zijn te vinden op onze 
website www.aangeborenhartafwijking.nl. Ook is het mogelijk om een oproep te doen 
in ons ledenblad Sinus. 

ü Via de hulpwijzer op onze website zijn nog veel meer interessante links te vinden 
naar instanties die helpen bij het leven met een aangeboren hartafwijking.  

ü Er is bij de onze vereniging ook een ‘Informatiewijzer Voortgezet Onderwijs’  
beschikbaar via de website. 

ü Er zijn diverse voorzieningen voor kinderen die met een handicap naar school gaan 
(bijvoorbeeld een electrische fiets of een laptop). Informatie hierover kunt u opvragen 
bij het secretariaat van de PAH. Het telefoonnummer is 030-6594656.  

 
Dit document is opgesteld in samenwerking met: 

§ Miriam en Mari v.d. Hanenberg (moeder en vader van Merijn) 
§ Bernadette Huisman (moeder van Thomas) 
§ M.J. Kleuters, coördinator Ziezon (Ziek Zijn en Onderwijs) 
§ Prof. Dr. R.M.F. Berger – kindercardioloog (Universitair Medisch Centrum 

Groningen) 
§ Mw. Drs. Ria Stam-Bakker – orthopedagoog (Universitair Medisch Centrum 

Groningen –Educatieve Voorziening) 
§ Mw. Dr. E.M.W.J. Utens, Ph.D. – psycholoog (Erasmuc MC-Sophia) 

 
 

Toevoegingen en/of opmerkingen worden op prijs gesteld en kunnen gericht worden aan 
Bernadette Huisman, secretaris PAH (e-mail via secretariaat PAH: info.pah@shhv.nl).   


