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1. Wat is een knelpuntenanalyse?
Een knelpuntenanalyse laat zien wat, volgens deskundigen op het gebied van de  
jeugdgezondheidszorg, de belangrijkste knelpunten zijn rond een bepaald onderwerp, 
in dit geval hartafwijkingen. 
Een knelpuntenanalyse laat verder zien welke vragen, die betrekking hebben op de 
knelpunten, in een richtlijn beantwoord zouden moeten worden. Resultaat van een 
knelpuntenanalyse is dus een overzicht van (geprioriteerde) knelpunten met 
bijbehorende uitgangsvragen. Op basis van de knelpuntenanalyse kan een nieuwe 
richtlijn worden ontwikkeld of een bestaande richtlijn worden herzien. Als de 
knelpuntenanalyse goed is uitgevoerd, zou dat een richtlijn op moeten leveren 
waarvan mensen in de praktijk zeggen: ‘hier hebben we echt wat aan in ons dagelijks 
werk’.  

2. Hoe gaan we werken?
Voor het verzamelen van knelpunten en uitgangsvragen organiseren we twee 
denksessies met deskundigen uit de JGZ, waaronder u. In de eerste sessie 
inventariseren we knelpunten; in de tweede sessie stellen we met dezelfde groep 
deskundigen vast welke knelpunten het meest belangrijk zijn. Voor deze knelpunten 
formuleren we vervolgens uitgangsvragen.  

3. Hartafwijkingen – Een korte inleiding (ZonMw, 2012)

Definitie en prevalentie 
De incidentie van aangeboren hartwijkingen is zes tot acht per duizend 
levendgeborenen (van der Linde et al.2011). Voor de invoering van de 20 weken-
echografie werden in Nederland ongeveer 1400 kinderen geboren met een 
aangeboren hartafwijking . Hoeveel procent van de kinderen in Nederland met 
aangeboren hartafwijkingen wordt herkend sinds het invoeren van foetale echografie 
in de twintigste zwangerschapsweek, is niet bekend. Een normale echografie bij 
twintig weken zwangerschap sluit een aangeboren hartafwijking nog niet uit. Bij een 
aanzienlijk deel van de pasgeborenen met aangeboren hartafwijkingen zal de 
aandoening nog onbekend zijn.  
Ongeveer de helft van de aangeboren hartafwijkingen geeft al direct na de geboorte 
of in de eerste levensweek ernstige verschijnselen. Meestal is dan snel ‘operatief’ 
ingrijpen noodzakelijk (de Wilde, 2005). Risicofactoren voor aangeboren 
hartafwijkingen zijn onder andere een belaste familieanamnese en diabetes mellitus 
bij de moeder. Ook gaan vele chromosoomafwijkingen (bv. trisomie 21) en syndromen 
gepaard met aangeboren hartafwijkingen. 

Preventie 
Preventie van aangeboren hartafwijkingen is niet van toepassing voor de JGZ. 
Eventueel wel in het kader van voorkomen van zwangerschapsdiabetes. 

Signaleren 
De JGZ signaleert hartafwijkingen met behulp van anamnese en lichamelijk 
onderzoek. De werkwijze is vastgelegd in de JGZ-richtlijn ‘Vroegtijdige opsporing van 
aangeboren hartafwijkingen 0-19 jaar’ (2005). Direct na de geboorte en in de eerste 
levensweken wordt 50 procent van de hartafwijkingen ontdekt (Kamphuis, 2010). In 
de maanden en jaren daarna, in de periode dat het kind binnen de JGZ frequent 
wordt onderzocht, manifesteert zich het merendeel van de overige afwijkingen. Na 
het vierde levensjaar komt zelden nog een nieuwe hartafwijking aan het licht 
(Kamphuis, 2010).  
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Het gebruik van de JGZ-richtlijn ‘Vroegtijdige opsporing van aangeboren 
hartafwijkingen’ werd in 2006 onderzocht onder een steekproef van JGZ-artsen en 
JGZ-verpleegkundigen (Fleuren et al. 2007). Per kernelement uit de richtlijn werd 
nagegaan in hoeverre artsen en verpleegkundigen het kernelement uitvoerden en bij 
welk deel van de kinderen. Ook werd per kernelement onderzocht welke 
determinanten voor het gebruik ervan bepalend waren. In 2010 vond er een 
soortgelijk onderzoek plaats waarbij ook naar het effect van de screening werd 
gekeken (Scheppink et al. 2012). 
De uitkomsten van beide onderzoeken laten zien dat een aanzienlijk deel van JGZ-
professionals op veel punten de richtlijn niet volgt/kan volgen. Minder dan 50 procent 
van de respondenten gaf aan (Fleuren et al. 2007; Scheppink et al. 2012): 
- bij kinderen met afwijkende hartslag/femoralispols de radialispols te palperen; 
- bij verdenking op een hartafwijking de auscultatie uit te breiden met de klokzijde 
van de 
stethoscoop en herhaling van het onderzoek in een andere houding; 
- bij een hartgeruis precordiaal palperen en de hals te palperen. 
 
1,4 Procent van de 0-4 jarige kinderen werd in 2009 doorverwezen wegens het 
vermoeden op een hartafwijking (Scheppink et al., 2012a). De meeste kinderen die 
een aangeboren hartafwijking bleken te hebben, werden verwezen op de leeftijd van 
1,1 maand; de gemiddelde leeftijd was 3,3 maanden (Scheppink 60 et al., 2012).  
De positief voorspellende waarde van het hebben van een aangeboren hartafwijking 
bij verwijzen was 14 procent. Vergeleken met voor het invoeren van de JGZ-richtlijn 
was de leeftijd bij verwijzing wel vervroegd, maar was de positief voorspellende 
waarde niet verbeterd (Juttmann et al., 1998; Scheppink et al. 2012). 
In Verenigde Staten wordt sinds 2011 een zuurstofsaturatiemeting als universele 
screening op cyanotische hartafwijkingen geadviseerd (Mahle et al., 2012). 24 Uur na 
de geboorte wordt de zuurstofsaturatie gemeten om ernstige hartafwijkingen op te 
sporen en te kunnen behandelen. Geschat wordt dat hiermee bij een kwart van de 
kinderen met aangeboren hartafwijkingen onnodige morbiditeit en mortaliteit door 
het laat stellen van de diagnose voorkomen kan worden. Het is van belang om in de 
toekomst het effect van deze nieuw ingevoerde screeningsmethode te meten (Mahle 
et al., 2012). 
De American Heart Association adviseert geen universele screening van het hart met 
ECG en / of echografie om oorzaken op te sporen van plotselinge hartdood, zoals 
hypertrofische cardiomyopathie, afwijkingen van de coronair arterieën en lang QT-
syndroom bij schoolgaande kinderen, ook niet bij atleten (Mahle et al., 2012). 
 
Interventie 
Interventie bij aangeboren hartafwijkingen is niet van toepassing voor de JGZ. 
 
Gezondheidswinst 
Indien kinderen met hartafwijkingen in de JGZ vroegtijdig gesignaleerd worden kan 
de morbiditeit en mortaliteit van deze aandoeningen beperkt blijven (Chang et al., 
2008). 
 
4. Vraagstelling opdrachtgever bij deze knelpuntanalyse 
 
Probleemstelling 
Op welke wijze kunnen JGZ professionals het beste aangeboren hartafwijkingen bij 
kinderen signaleren? 
 
Advies soort richtlijn: 
Updaten van de evidence en practice based richtlijn: 'Vroegtijdige opsporing van 
aangeboren hartafwijkingen 0-19 jaar’ uit 2005 lijkt zinvol. Voldoet de huidige 
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werkwijze of is aanvullende screeningsmethode wenselijk en haalbaar? Is screenen op 
hartafwijkingen bij kinderen 4 tot19 jaar in de JGZ (auscultatie van het hart) nuttig 
en noodzakelijk? 
Zijn nieuwe ontwikkelingen zoals zuurstofsaturatie screening op dag 1, zoals in de 
Verenigde Staten sinds kort wordt geadviseerd, aan te bevelen voor Nederland? Wat is 
de beste methode om coarctatio aortae te signaleren (palperen a.femoralis en/ of 
bloeddrukmeten)? Wat is de meerwaarden van ausculteren met klokzijde van de 
stethoscoop en het palperen van de radialispulsaties? Is er meerwaarde aan 
elektronisch registreren van hartruizen en het gebruik van telemedicine voor 
consultatie hierover vanuit JGZ naar centra voor aangeboren hartafwijkingen? 
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Hartafwijkingen (update van 
richtlijn)             

  Naam Functie Organisatie 
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1 Nen Heerdink Jeugdarts AJN en TNO x x   ja 

2 Selma van der Harst Jeugdarts Jong Florence x x   ja 

3 Sanne de Vries Jeugdverpleegkundige GGD Amsterdam     x ja 

4 Marianne van Winkelhof Consultatiebureau arts GGD Zeeland     x ja 

5 Nouchka Goosen AIOS jeugdarts KNMG GGD Limburg-Noord     x ja 

6 Eugène van Galen Bestuurslid PAH   x   nee 

7 Michelle van Holland 
Moeder van zoon van 5 met complexe 
hartafwijking PAH x x   nee 

8 Roos de Jonge Bestuurslid PAH x x   nee 

9 Marry Rijlaarsdam Kindercardioloog LUMC   x   nee 
 



 

 
 Woordelijk verslag denksessie JGZ-knelpuntanalyse 
  Eerste denksessie Hartafwijkingen, 12 juni 2013   

  
  
 
Voordat de sessie begint is er een voorstelronde. Twee ouders vertellen over hun 
kinderen met hartafwijkingen:  

� Moeder 1 heeft een kind van 5:  
� Wel een 20-weken echo gehad - maar de afwijking is niet 

opgemerkt.  
� In ziekenhuis bij de bevalling is het niet gezien.  
� Bij hielprik is de afwijking niet gesignaleerd.  
� Er is geen saturatiemeting geweest.  
� De afwijking is ontdekt door consultatiebureau.  

� Bij 5,5 week  
� Moeder 2 heeft een kind van 6:  

� De afwijking is niet ontdekt door het consultatiebureau.  
Geen echo gehad.  
De afwijking is ontdekt door arts-assistent.  
Er is wel een saturatiemeting geweest. Het saturatie-
apparaat gaf laag aan, en de assistent dacht eerst dat het 
apparaat kapot was.  

De PAH heeft een klein onderzoekje op facebook uitgezet onder hun leden 
met de vraag: Waar is de hartafwijking ontdekt?  
� De meerderheid van de afwijkingen is bij de 20-weken echo ontdekt.  
� Een deel van de afwijkingen is bij consultatiebureau ontdekt.  
� En een groot deel in het ziekenhuis.  
Algemene vraag vanuit de groep: Hoe worden die richtlijnen eigenlijk 
geïmplementeerd?  
� Bij richtlijn hartafwijkingen was er geld en ruimte om richtlijn te 

implementeren.  
� Bij de vorige richtlijn werd voor elke provincie een arts gekozen.  

� Vervolgens is er per provincie uitgeleerd, doormiddel van 
scholing.  

� Een dagdeel scholing + cd met hartruis om te oefenen.  
� Richtlijn wordt in jaar X uitgezet, maar in de jaren erna wordt er niets 

aan gedaan.  
� De JGZ academie (opgezet door NJC) heeft e-learnings beschikbaar voor 

richtlijnen.  
� De richtlijn Hartafwijkingen is naar verhouding goed geïmplementeerd.  
Ondanks dat er een aantal contactmomenten zijn met JGZ-medewerkers, 
worden hartafwijkingen toch gemist.  
� Het LUMC is nu met een groot onderzoek bezig om te zien of de 

saturatiemeter na 48 uur (na de geboorte) aangezet kan worden.  
De saturatiemeter wordt in Nederland niet altijd gebruikt.  
In Nederland zijn veel thuisbevallingen, en verloskundigen hebben 
geen saturatiemeter.  
De JGZ begint met thuisbezoeken, twee weken na de geboorte:  
� Eerst door de jeugdverpleegkundige.  
� En daarna is het eerste contactmoment met een arts is met 4 

weken.  
Bij de hielprik zou je ook gelijk een saturatiemeting moeten doen.  
� Maar een hielprik wordt niet altijd door JGZ-medewerker gedaan, 

dit is afhankelijk van de gemeente  
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Is er iets veranderd met de invoering van de 20 weken echo?  
� Daar zijn geen gegevens van, maar door de echo lijken steeds meer 

hartafwijking gesignaleerd te worden.  
Maar als JGZ-medewerker kan je niet volledig vertrouwen op de 20-
weken echo, je moet zelf ook extra nakijken.  

Kinderen met een aangeboren hartafwijking zijn heel zeldzaam, het is dus 
heel lastig om artsen en verpleegkundigen hierin te scholen.  
� De ervaring van JGZ-werkers is heel beperkt, door het geringe aantal 

gevallen.  
� Daardoor herkennen ze niet altijd hartafwijkingen.  
� Per bureau zal er misschien 1 geval per jaar voorkomen.  
Kinderen die er vroeg uitgehaald zijn, komen vaak niet meer terug bij 
de JGZ omdat ze toch al onder supervisie van een ziekenhuis staan. 
De JGZ-medewerkers komen er zo niet meer mee in contact.  
Het eerste huisbezoek is verschrikkelijk belangrijk:  
� Als verpleegkundige kan je door alleen te kijken al heel veel 

dingen zien.  
� Dit is goed aan te leren, en zou dus uitgeleerd moeten worden 

aan verpleegkundigen en artsen.  
Er wordt vaak gevraagd waarom al die gezonde kinderen door de JGZ-
controle heen moeten.  
� Maar dit is juist goed, want als arts en verpleegkundige kan je 

dan veel beter signaleren als er wél iets mis is. Je moet een 
heleboel gezonde kinderen zien om te weten wat normaal is.  

Je kan het bijvoorbeeld zien aan de lichaamsbeweging en de 
manier van ademhalen of er iets aan de hand is.  
In de richtlijn kan misschien meer gedetailleerd aan bod 
komen waar een arts/verpleegkundige op kan letten.  

Het twee weken consult is een ontzettend belangrijk moment, maar ook het 
vier weken moment is belangrijk. Dan luistert de arts naar hartruis.  
� Het probleem is dat niet iedereen zich houdt aan de procedure die 

bedacht is.  
Het is belangrijk dat de consulten ook daadwerkelijk plaatsvinden op 
de daarvoor aangegeven tijd (2 weken en 4 weken).  
Schema's worden nu flexibel gehanteerd, afhankelijk van de drukte op 
het consultatiebureau.  
Mijn ervaring is dat er een hele lange vragenlijst wordt doorgefietst.  
� Dat klopt ook, verpleegkundigen vragen een heleboel.  
� Als moeder heb je ook niet alles in de gaten wat er gebeurt.  

Baby's worden heel vaak niet bloot gezien bij het controleren.  
� In de richtlijn staat dat het helpt om het kind bloot te zien, want dat 

maakt het signaleren makkelijker.  
Dat is bij elke richtlijn de bedoeling, mede omdat het herkennen van 
kindermishandeling dan makkelijker wordt.  
Er worden niet valide argumenten gebruikt om het kind niet uit te 
kleden zoals: ''oh, ze ligt zo lekker te slapen''  
� Of mensen schamen zich ervoor.  
� Of er is geen tijd om het kind uit te kleden.  

Misschien is het ook goed om een borstvoeding te zien, daaraan kan je ook 
veel dingen zien.  
In de richtlijn staat beschreven welke dingen er aan de orde moeten komen 
tijdens het gesprek, maar naar de 20-weken echo wordt niet gevraagd  
� Er was relevante informatie (bij moeder 1), die wist dat men twijfelde bij 

de 20-weken echo, maar dit heeft ze niet kunnen zeggen bij de controle  
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De huidige richtlijn is gemaakt voordat de 20-weken echo standaard 
werd  

Bij anamnese en preventie staat foliumzuur niet genoemd als supplement 
tijdens de zwangerschap.  
� Maar misschien is dit niet voor de JGZ van belang, maar meer voor de 

huisarts?  
Bij de anamnese zou hier wel naar gevraagd kunnen worden: Is er 
foliumzuur geslikt tijdens de zwangerschap?  

Er staat dat er een uur beschikbaar is voor het eerste huisbezoek, maar in de 
grote steden is hier nooit tijd voor.  
� De toegekende tijd die nodig is om hartafwijkingen te signaleren wordt 

vaak niet gebruikt.  
Je hebt soms het gevoeld dat je een van de velen bent, en ik heb het 
gevoel dat ik op een consultatiebureau snel 'afgewerkt' wordt.  

Bij het eerstemaandsconsult worden bepaalde dingen niet gedaan, die wel in 
de standaard staan.  
� Er wordt wel geluisterd naar het hart.  
� Maar er wordt bijvoorbeeld niet met de klok geluisterd naar het hart.  
� Dit is ook een kwestie van expertise en ervaring.  

� De radiadus van de pols voelen is lastig bij zo'n kleine baby.  
� Minder dan 50% van de artsen doet dit.  
Het is een gebrek aan vaardigheid, en het niet realiseren dat 
dit een heel belangrijke handeling is.  
Het is geen makkelijk onderzoek; je moet het verschil voelen 
in interval (tussen de lies en de pols).  
Het meten van de bloeddruk bij een baby kan hierbij helpen, 
maar dit is ook lastig.  
Deze afwijking komt heel zelden voor, en daarom worden 
artsen laks.  
De huisarts kan dit ook niet zien, die heeft nog veel minder 
ervaring met kleine kinderen.  
De signalen kunnen later ook wel opgespoord worden, maar 
dit kan te laat zijn of nog een stuk lastiger om te ontdekken.  

In de richtlijn staat dat als je de liesader niet voelt,  je tot een jaar de tijd 
hebt om de arteria femoralis te voelen.  
� Er werd daar enorm over gediscussieerd tijdens het maken van de eerste 

richtlijn.  
� Het punt van discussie was dat het moeilijk is om de arteria 

femoralis te vinden.  
� Dit is een kwestie van training.  

� Als je hem in het eerste levensjaar nog niet gevoeld hebt, moet je het 
kind doorverwijzen.  

� Voortschrijdend inzicht: Nu zou een kind al na 1,5 maand doorverwezen 
moeten worden.  

� Niet naar de huisarts doorverwijzen, maar direct naar de 
kinderarts.  

Jeugdartsen mogen op bepaalde zaken direct doorverwijzen naar 
specialisten.  
� Maar de jeugdarts is uit de polis gehaald; en geldt daarom niet als 

officiële verwijzing.  
� Je betaalt als ouders dan zelf de kosten.  

� Tenzij je nog langs de huisarts gaat om daar een doorverwijzing 
te halen.  

Ook kunnen baby's tegenwoordig in de baarmoeder geopereerd worden: als 
dit gebeurt moet dit in de zwangerschapsgeschiedenis komen te staan.  
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Deze richtlijn moet afgestemd worden op de richtlijn Hartchirurgie.  
� Deze zegt: Doorverwijzen is hoe eerder, hoe beter.  
De manier en snelheid van doorverwijzen is steeds anders.  
� Het is onduidelijk naar wie de JGZ-arts doorverwijst.  

Ze communiceren dit soms verkeerd aan ouders.  
Door de zeldzaamheid van hartafwijkingen zijn er minder mensen aan 
wie je kunt doorverwijzen, en daardoor gaat dit vaker fout.  
Het probleem is ook dat je als jeugdarts niet altijd iemand te pakken 
krijgt in het ziekenhuis.  

Een knelpunt is dat  de JGZ-medewerkers niet altijd weten hoe ze een slecht-
nieuws-gesprek moeten voeren.  
� Een slecht-nieuws-gesprek komt gelukkig niet zo vaak voor, maar daarom 

is het des te moeilijker.  
De manier waarop artsen dit slechte nieuws brengen kan getraind 
worden, bijvoorbeeld door situaties na te spelen.  
Slecht nieuwsgesprekken zijn niet per se gekoppeld aan 
hartafwijkingen.  
Ouders komen binnen om te horen dat ze een prachtige mooie baby 
hebben, niet om slecht nieuws in ontvangst te nemen.  
In de bestaande standaard staat specifiek iets over sociaal-medische 
begeleiding.  
De professional moet keer op keer eigen schrik / bezorgdheid niet bij 
de ouder neerleggen.  
� Er wordt de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan 

communicatie.  
� Ook als je een onschuldige ruis hoort, moet je dat vertellen.  
� Als ouder heb je dan toch het idee dat er iets mis is.  
Het is voor JGZ medewerkers moeilijk om de gradaties van wat zij 
hebben gesignaleerd aan hartafwijkingen te communiceren met 
ouders.  

 
Pauze  
In de pauze wordt nog even doorgepraat en geconstateerd dat het goed zou 
zijn om richtlijnen meer samen te voegen. Een huisarts gebruikt een andere 
richtlijn voor hartafwijkingen dan een jeugdarts. Terwijl het efficiënter en 
beter zou zijn als ze met elkaar gekoppeld zijn.  

 
   

o Het onderscheid tussen 'pluis' en 'niet pluis' blijft moeilijk te maken.  
� Een CD met harttonen en hartruis helpt bij het opsporen, maar het 

blijft van belang dat dit geoefend blijft.  
De techniek van het onderzoeken moet gepraktiseerd worden.  

� Zowel luisteren als voelen.  
� Je hoort niet bij alle hartafwijkingen ruis, dus je 

moet ook voelen.  
� Het staat prima beschreven in de richtlijn, maar mensen 

moeten zich er wel aan houden.  
Opmerkingen over het onderzoek van de arts naar aanleiding van een 
gehoorde ruis:  

� Dit doen artsen niet volledig en grondig genoeg.  
� Vooral voor kinderen tussen 0-4 jaar.  
� Bij oudere kinderen gebeurt het onderzoek alleen op 

indicatie.  
Ik vind het een knelpunt dat het geen algemene richtlijn is voor alle artsen.  
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� Het zou een multidisciplinaire richtlijn moeten zijn, en niet alleen op 
de JGZ gericht.  
Ouders krijgen verschillende soort informatie van Jeugdarts / Huisarts 
/ Verloskundige.  
Lang niet alle kinderen worden rond de geboorte alleen door een arts 
gezien, maar ook door de kraamhulp en anderen.  
Het oordeel van de huisarts kan anders zijn dan van een jeugdarts; 
omdat ze een andere richtlijn hebben.  
De richtlijn van de huisarts is ouder, en veel globaler beschreven.  
Verloskundigen hebben ook een eigen richtlijn, en die is ook heel 
globaal opgesteld.  
Het knelpunt is dat er geen eenduidige richtlijn is; met als gevolg dat 
er inhoudelijk andere uitkomsten zijn afhankelijk van de 
behandelaar.  

In de richtlijn staat: ''Ouders kunnen voor meer informatie verwezen worden 
naar patiëntenvereniging''  

� Binnen de JGZ is er niemand die mij hierop gewezen heeft (volgens 
een van de ouders).  

� Het was fijn geweest als ouder om hierop gewezen te 
worden.  

Als JGZ vind ik dat we aanvullend moeten zijn, en dat we dit moeten 
laten weten.  

� Maar de cardioloog zou het ook moeten aangeven.  
� Bij de cardioloog is het vaak zo hectisch dat dit er vaak bij 

inschiet.  
� Bij een controle van JGZ is er meer rust en ruimte voor dit 

soort informatie.  
Het gebeurt niet altijd dat de JGZ dit aan de ouders doorgeeft, het is 
een optie en niet een verplichting.  

Als je een kind hebt met een hartafwijking en die in behandeling is bij een 
arts, verzaken ze om bij de JGZ langs te gaan.  

� Ouders denken dat de kinderarts ook wel checkt of het goed is met 
alle overige dingen, zoals de groei.  
Het imago van de JGZ is dat het een bureau is waar je prikken haalt, 
en verder niet.  
Het is belangrijk om wel naar de JGZ te gaan, om de algemene 
ontwikkeling van het kind in de gaten te houden.  
Het is voor ouders niet duidelijk dat de JGZ een meerwaarde heeft.  

Het is de verantwoordelijkheid van de JGZ om bij een verwijzing na te gaan 
of de ouders daadwerkelijk zijn gegaan, en om te weten wat de 
vervolgstappen zijn.  

� De cardioloog zou niet alleen moeten updaten aan de huisarts maar 
ook naar de JGZ.  

� Het is belangrijk om te weten welke behandeling is ingezet.  
� Maar wie controleert dan of dit nabellen wel gebeurt?  

� Dat wordt als het goed is genoteerd in het digitaal dossier.  
� Hebben de JGZ-artsen dan maandelijks een gesprek met elkaar?  

� Niet maandelijks, maar er zijn wel steekproeven.  
� Dat zit vast in de verplichting van de JGZ en inspectie 

controleert hierop.  
Bij de JGZ hier in Amsterdam heb ik elke keer een andere arts of 
verpleegkundige, dat vind ik onhandig (ouder).  

� Dit is een gevolg van de manier waarop de JGZ georganiseerd is.  
Iedere JGZ medewerker moet het dossier doorgenomen hebben 
voordat hij het kind ziet; zo hoeven er geen ongemakkelijke 
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opmerkingen gemaakt te worden en is er toch een gevoel van 
continuïteit.  
Maar als JGZ -artsen hebben we onderzoek gedaan en we hoopten dat 
eruit kwam dat mensen hechten aan vaste artsen; dit bleek alleen 
niet zo te zijn.  

Ik vraag me af of er beschreven is in de richtlijn wat de correlatie is tussen 
syndromen en  hartafwijkingen?  

� Dit is beschreven in de richtlijn  
Het is wel belangrijk dat er gevraagd wordt of er syndromen 
voorkomen in de familie, in het geval van erfelijkheid.  

De informatie over oudere kinderen (5+) is onvoldoende in deze richtlijn.  
� Ik zou willen weten hoe vaak hartproblemen bij oudere kinderen 

voorkomen.  
� En hoe je het kunt signaleren.  

� Een aantal jaar geleden waren hier nog geen cijfers over, nu 
misschien wel?  

� Hartritmestoornissen moeten wel gesignaleerd kunnen worden als een 
kind ouder is dan 5 jaar.  

� Nu wordt daar niet op gecontroleerd.  
� Met 9 jaar komen ze alleen voor een prik.  
� In groep 7 krijgen ze alleen een vragenlijst.  
� Bij 5,5 jaar worden kinderen nog door een arts gezien, maar 

ook niet overal.  
� Er moet meer aan oudere kinderen gevraagd worden  

� Zijn de huidige vragenlijsten voldoende om de 
hartafwijkingen eruit te halen?  

Het meten van de bloeddruk wordt opnieuw ingevoerd (door toename van 
kinderen met overgewicht), maar het moet nog veel vaker gaan gebeuren.  

� Om een goede diagnose te stellen op het gebied van hartafwijkingen 
is het nodig om te meten.  

� De mogelijkheid is er niet altijd om dit te doen (apparaat is niet 
aanwezig).  

� In de richtlijn staat er nu niets over in.  
� Het is er in de vorige richtlijn uitgelaten omdat het te 

tijdrovend was, en omdat het lastig te meten was.  
Maar de apparatuur is inmiddels wel verbeterd.  
Het zou dus nu weer ingevoerd kunnen worden om de 
signalering te verbeteren.  

� Al bij kinderen van 0-4 jaar.  
In de richtlijn staat dat kinderen met een hartafwijking alle vaccinaties 
gewoon kunnen krijgen, dit is niet het geval.  

� Als een kind geopereerd moet worden kan het bijvoorbeeld niet.  
De informatie die in de richtlijn staat, kan tot verwarring leiden want 
het suggereert dat het altijd kan.  
De JGZ medewerker moet weten wanneer dit wel en niet kan.  
En je moet uitleggen aan de ouders wat het voor gevolgen heeft als 
een kind een prik later krijgt dan gepland.  
Het is ook een gebrekkige communicatie vanuit de cardioloog; er 
wordt misschien ook wel een brief gestuurd maar die komt dan te laat 
aan.  

In de richtlijn staat dat kinderen met een hartafwijking de griepprik niet 
nodig hebben.  

� Maar er is behoorlijk wat controverse over deze griepprik.  
� De kindercardioloog moet hierover een beslissing nemen.  
� Als JGZ-medewerker moet je hier wel alert op zijn.  
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� Wat er nu in de richtlijn staan kan verwarring oproepen.  
Bij bloedige ingrepen wordt dit gebruikt: endocarditis profylaxe (antibiotica)  

� Er is een nieuwe richtlijn hierover, maar deze wordt nu niet genoemd 
in de oude richtlijn.  

� Er moet dus een update komen.  
� De JGZ moet hier kennis over hebben, en zo nodig de ouder hierop 

attenderen.  
Wat is de rol van de JGZ bij het RS-virus?  

� JGZ is daar niet verantwoordelijk voor, de JGZ doet alleen het 
rijksvaccinatieprogramma.  
De kindercardiologen houden zich bezig met het RS-virus.  

� Kinderen met een hartafwijking zijn zwakker en kunnen het 
virus sneller krijgen.  

� Ze kunnen tegen het virus worden ingeënt, maar dat valt 
buiten het rijksvaccinatieprogramma.  

Moet de JGZ op de hoogte zijn dat dit een mogelijkheid is?  
� De RS- vaccinatie is nog niet zo oud, dus het is goed om hem 

te noemen in de richtlijn.  
Het zou kunnen dat kinderen die een hartafwijking hebben geen 
vaccinatie krijgen, en daardoor op de intensive care komen.  

� De verantwoordelijkheid ligt dan wel bij de kinderarts.  
� Maar een jeugdarts zou hier wel naar kunnen vragen.  
� JGZ- zou dit moeten benoemen.  

''Het slimme stethoscoopje'' - daar heb ik iets over gehoord, een nieuwe versie 
van de stethoscoop?  

� In Amerika wordt het hartritme (en eventuele ruis) opgenomen en 
wordt het gelijk doorgestuurd naar de cardioloog.  
Als jeugdarts maak je dan gelijk gebruik van de expertise van de 
specialist.  
Er wordt nu nog onvoldoende gebruik gemaakt, gezien de middelen 
die er zijn.  

� Juist bij twijfel is dit heel handig, snel via internet 
overleggen.  

In de richtlijn staan allerlei aanbevelingen; ik vraag me af die daadwerkelijk 
hebben plaatsgevonden?  

� Als wij nu nieuwe aanbevelingen doen, worden die dan wel 
opgevolgd?  
Wie controleert dit?  
Ik wil meegeven aan diegene die de richtlijn maken (en 
implementeren) dat er gemonitord wordt wat er gebeurt met de 
aanbevelingen uit de richtlijn  
Het feit dat je de richtlijn gebruikt: heeft dit uitwerking op de 
manier van diagnosticeren?  
Er is geen onderzoek gedaan naar of hartafwijkingen sneller gevonden 
worden na het uitkomen van een richtlijn.  

Er moet meer samengewerkt worden in het trainen van de artsen.  
� Als je toch de huisartsen traint, waarom dan niet ook gezamenlijk 

met jeugdartsen?  
� Of alle artsen (jeugd,- kinder,- etc.)  toegang tot e-learning.  

 
 
 



 

Woordelijk verslag denksessie JGZ-knelpuntanalyse 
  Tweede denksessie Hartafwijkingen, 4 juli 2013   

 
  
   
o Inleiding en stemmen  

� Algemene vraag: Gaat het over aangeboren hartafwijkingen, verworven 
hartafwijken en hartritmestoornissen?  

� Want de bestaande richtlijn heet 'Aangeboren hartafwijkingen', 
en gaat dus alleen over de aangeboren afwijkingen.  
Maar de andere afwijkingen zijn ook belangrijk, dus die kunnen 
worden toegevoegd.  

� Algemene vraag: Wie zijn dan de richtlijnontwikkelaars?  
� AF: Deskundigen, onderzoekers, artsen op het gebied van 

hartafwijkingen.  
Algemene vraag: Hoe communiceer je met buitenlanders die niet 
Nederlands spreken?  

� Hier loopt de JGZ in het algemeen tegenaan.  
o Uitgangsvragen  

� Algemene opmerking: De richtlijn die er nu ligt, is heel fijn voor iemand 
die thuis is in het onderwerp. Maar voor iemand die niet thuis is in de 
materie is het een te intimiderend boekwerk.  

� De theorie moet naar de praktijk gebracht worden.  
� En de implementatie van de richtlijn is juist zo 

belangrijk, dat het goed wordt uitgezet.  
Voor een nieuwe richtlijn is het nu wel van belang dat we 
aangeven wat er in de huidige richtlijn nog niet duidelijk is.  
Er mankeert eigenlijk niet zoveel aan de richtlijn, maar het 
grootste knelpunt is dat de richtlijn niet goed geïmplementeerd 
word.  
De knelpunten die er nu staan wijzen bijna allemaal op het 
probleem dat de richtlijn niet goed geïmplementeerd wordt.  
AF: We kunnen nu wel denken over hoe de kennis in de richtlijn 
praktischer toepasbaar gemaakt kan worden.  
Laat de richtlijn maar voor wat die is, want de richtlijn is prima.  

� Deze informatie moet vooral bij het RAC en ZonMw 
aankomen.  

� Het gaat erom dat een richtlijn ook daadwerkelijk 
praktisch ingevoerd wordt.  

Ik heb nu het gevoel dat ik mijn tijd zit te verdoen, als we alleen 
maar gaan muggenziften op alle kleine details.  
Jeugdartsen zouden gewoon met de kindercardioloog moeten 
meelopen, dan weten ze gelijk hoe het zit.  
Natuurlijk moet een richtlijn af en toe geüpdate worden, maar 
ook dat wat goed beschreven staat in een richtlijn wordt vaak 
niet uitgevoerd (omdat mensen niet weten hoe ze het moeten 
doen, of omdat ze het gewoon niet doen).  

� Algemene opmerking: Er zijn twee dingen die veranderd zijn sinds 2005:  
� Het wel of niet invoeren van de saturatiemeter heeft invloed op 

de richtlijn:  
� Alles wat we nu bespreken over het zien van kinderen, is 

irrelevant als de saturatiemeter wordt ingevoerd.  
� En een nog grotere verandering zit in de prenatale diagnostiek.  

� Steeds meer hartafwijkingen worden gesignaleerd tijdens 
de prenatale periode.  
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� Daardoor worden de hartafwijkingen nog zeldzamer, en 
minder voorkomend bij de JGZ.  

Welk percentage kinderen met een aangeboren hartafwijking wordt 
gemist bij de 20-weken echo?  

� Dit moet in ieder geval in de richtlijn te vinden zijn, want je 
moet weten wat de prevalentie is.  
Het herzien van deze richtlijn is eigenlijk te vroeg, want we zijn 
nu bezig met een onderzoek naar hartafwijkingen bij kinderen.  
De JGZ moet de kinderen ontdekken die voor hun eerste 
levensjaar een ingreep nodig hebben.  

� Alle kleine afwijkingen waar je prima mee kan leven, 
hoeven niet ontdekt te worden door de JGZ.  
Vanuit de groep: 2007-2012 is 62% van die kinderen is 
prenataal gedetecteerd.  

� De helft heeft een geïsoleerde hartafwijking  
Dit onderzoek moet nog gepubliceerd worden.  
Bovendien zullen de mensen die prenatale echo's 
uitvoeren dit steeds beter doen, waardoor er nog minder 
gesignaleerd hoeft te worden na de geboorte.  

De overige groep kinderen moet door de JGZ worden 
gesignaleerd.  

11  
� Hoe kan de JGZ-arts zijn bevindingen snel doorgeven en 

bespreken met de kinderarts?  
� Je kan hartruis bijvoorbeeld elektronisch aan een arts 

doorsturen.  
� In landen waar de afstanden heel groot zijn, daar 

worden de hartruisjes via het internet 
doorgestuurd. Maar in Nederland lijkt me dat niet 
zo nuttig.  

� Hartafwijkingen zijn niet alleen maar 
ruisjes, je kijkt vooral naar het kind.  

� Daarom moet een cardioloog het kind zelf 
kunnen zien.  

� Alleen een ECG zegt niets.  
Op dit moment gaat het als volgt: De JGZ arts constateert 
iets, vervolgens gaan ze naar de huisarts, dan naar de 
kinderarts en dan pas naar de kindercardioloog.  
Kindercardiologen werken alleen in de academische 
centra, dus dat kan niet altijd direct worden 
doorverwezen.  
De kindercardioloog kan niet telefonisch een twijfel 
beantwoorden van een collega; een kind moet gelijk 
worden doorverwezen.  

3  
� Wordt de termijn voor het niet voelen van de liesslagader naar 3 

of 6 maanden verkort, in plaats van een jaar?  
� Wat is de juiste termijn voor het voelen van de 

liesslagader?  
� Als ik de liesslagader niet voel bij 4 weken, dan moet ik 

verplicht doorverwijzen.  
3a  

� Wat voor 'opbrengst' is er te verwachten als het contact met de 
JGZ in de eerste twee weken plaatsvindt?  
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� Terwijl de saturatiemeter bijna wordt ingevoerd en de 
prenatale onderzoeken steeds beter worden.  
De JGZ loopt achter de feiten aan, omdat de meeste 
hartproblemen in de eerste twee weken worden ontdekt.  
Wat is de minimale termijn waarop een kind gezien moet 
worden om een hartafwijking te kunnen signaleren?  
Maar dan moet je ook weten wat het oplevert, en of het 
rendabel is om een JGZ-medewerker in te zetten.  
Het zien van het kind was ook een discussiepunt tijdens 
het ontwikkelen van de huidige richtlijn.  

� Binnen twee weken moet de verpleegkundige een 
huisbezoek doen, en het kind ook zien (bloot).  
Maar een verloskundige ziet het kind ook bloot, 
dus er hoeft niet per se een JGZ-medewerker aan 
te pas komen.  

Ik vind het moeilijk om een goede vraag te bedenken, maar als ik kijk 
naar het overzicht kom ik op drie hoofdlijnen uit:  

� Ervaring  
� Training  
� Controle  

12  
� Laat bijvoorbeeld artsen een gesprek hebben met mensen die 

ervaringsdeskundige zijn, of arts.  
AF: Als je dingen expliciet opschrijft, kan je echt bijdragen aan 
een duidelijkere en uitvoerbaardere richtlijn.  

� Bijvoorbeeld door het opschrijven van de minimale 
vereiste vaardigheden.  

� Hoe kan je mensen ervaring laten opdoen?  
� Door ze zo goed mogelijk te trainen.  
� En door ze ervaring te laten opdoen.  

Maar als je dit traint, en je ziet vervolgens twee jaar lang geen 
kind met een hartafwijking, en dan is de expertise alweer 
weggezakt.  

� Welke vaardigheden zijn nodig?  
� En hoe hou je ze actueel?  
� In de richtlijn is wel ruimte om dit aan te geven.  

Welke vaardigheden zijn nodig om met ouders te communiceren over 
hartafwijkingen?  

� Hierop komt een reactie uit de groep:de cardioloog zit met 
ongeruste ouders die informatie hebben gehad van de JGZ-arts 
die onjuist blijkt te zijn.  
Ouders vullen van alles in, googlen naar wat de JGZ-arts heeft 
verteld en denken dat er iets ernstigs is.  

Om een diagnose te stellen heb je indicatoren nodig. Sommige van die 
indicatoren zijn heel duidelijk, en sommige minder.  

� AF: Je wilt de grenswaarde vaststellen waarbij je zou willen dat 
er altijd wordt doorverwezen?  
Er staat al een stroomdiagram in de huidige richtlijn.  
AF: Dan moet er misschien een aanvulling?  
Voldoet het stroomdiagram dat in de huidige richtlijn staat nog?  
Het stroomdiagram is een soort samenvoeging van de richtlijn, 
dus als je dingen in de richtlijn verandert, dan verandert het 
schema ook.  

 
 



 
 
 
 
 

Pagina 4 

 

   
o pauze  

Ik vind het vreselijk om bloeddruk te meten bij zuigelingen.  
� En wat is nog de plaats van bloeddrukmetingen bij zuigelingen?  
� Bloeddruk meten kost veel tijd, en het is de vraag of dat dan nuttig is.  

� Het is moeilijk om een betrouwbare meting te doen.  
� Theoretisch gezien is het nodig om zo tot een diagnose te komen.  

� AF: Hoe kunnen JGZ-medewerkers de coarctatio diagnosticeren en wat is 
de rol van de bloeddrukmeting?  

� Of wordt de signalering uitgebreid met luisteren op de rug?  
9  

� Hoe kunnen de verschillende disciplines beter samenwerken?  
� Hoe kunnen JGZ-medewerkers beter samenwerken met andere 

disciplines?  
Hoe kunnen JGZ-medewerkers voldoende geïnformeerd worden 
over de zorg die kinderen nog meer ontvangen?  

� Cardioloog mag ik niet meer zomaar naar de CB-arts 
sturen (daar is toestemming van de ouders voor nodig).  

12  
� Welk idee of verwachtingen hebben ouders van het consultatiebureau / 

JGZ  
� Ouders denken dat ze 'klaar zijn' als het kind al bij de cardioloog 

loopt.  
� Ouders geloven soms dat de JGZ alles weet, en andere ouders 

denken dat de JGZ helemaal niets kan.  
� Hoe kunnen JGZ-medewerkers ouders meer betrekken?  

� Stel van tevoren een handelingsplan op.  
2  

� Wordt bij de observaties goed gezien wat er daadwerkelijk gezien moet 
worden?  

� Wat moeten JGZ-medewerkers minimaal verplicht observeren en 
registeren bij het thuisbezoek?  
JGZ-medewerkers moeten bijvoorbeeld van tevoren aangeven dat 
ze het kind bloot willen zien als ze langskomen.  
Bijvoorbeeld door het maken van een registratieprotocol.  

� Hoe moeten JGZ-werkers vastleggen wat zij hebben 
gezien bij het bekijken van een kind zonder kleren?  

� Maar we weten dat de artsen/verpleegkundigen 
protocollen niet altijd naleven.  

1  
�   

 Welke kennis moeten JGZ-medewerkers hebben over verworven 
hartafwijkingen?  
  

�   
 De JGZ moet alleen maar signaleren, ze hoeven niet te 
diagnosticeren.  
  
Een verworven hartafwijking kan je krijgen vanaf dag 2, door 
bijvoorbeeld een virus.  
Als de JGZ het werk goed heeft gedaan bij 0-4 jarig, hoeft de JGZ 
daarna niet meer op het hart te letten; dit is wat er nu staat in 
de richtlijn.  

� Hoe kunnen JGZ-werkers verworven hartafwijkingen 
signaleren?  
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Hoe zorg je dat de contactmomenten volgens schema verlopen?  
� Het contactmoment is nu te flexibel.  
� Dit gaat behoorlijk richting een politieke vraag.  
� AF: Maar we kunnen hem anders formuleren, zodat het een inhoudelijke 

vraag wordt.  
� Welke contactmomenten zijn minimaal nodig  (hoe vaak en welke 

leeftijd) zijn minimaal nodig om hartafwijkingen te signaleren?  
Als je een paar keer een kind met cyanose hebt gezien, herken je het daarna 
altijd.  

� Daar kan je twintig protocollen over schrijven en foto's van bekijken, 
maar de ervaring is het belangrijkst.  
Vraag vanuit de groep: Hoe vaak worden de JGZ-medewerkers 
bijgeschoold?  

Wat is de huidige stand van zaken wat betreft opsporing en behandeling van 
hartafwijkingen?  

� Operatieve mogelijkheden?  
� Endocarditis profylaxe?  
� Dit gaat over veranderingen die niet voor de JGZ belangrijk zijn.  

� Als JGZ is het belangrijk om de achtergrond te weten.  
� AF: Ik wil de richtlijnontwikkelaars een zo gericht mogelijke vraag 

stellen.  
� Wat zijn de belangrijkste veranderingen op het gebied van 

diagnostiek, behandelingen en preventie?  
JGZ-werkers vragen nog onvoldoende naar het zwangerschapsverloop.  

� Bijvoorbeeld over de gebruikte medicijnen.  
� En de 20-wekenecho.  
� Dit moet een actualisering worden van de huidige lijst.  

Is er plaats voor saturatiemeting in de JGZ?  
� Moet het altijd gebeuren, of moet het alleen gebeuren als er twijfel is?  
� Hoe zou de JGZ dit moeten inpassen, en wanneer?  

Algemene vraag vanuit de groep aan de JGZ-medewerkers: Er wordt al jarenlang 
geoefend met het metsoefel-apparaat (?), maar ik vind het eigenlijk onzinnige 
kennis voor een JGZ-medewerker. Je hoeft alleen maar te onderscheiden of het 
pathologisch of niet-pathologisch is. Is dat werkelijk nodig?  

� Pleidooi om de richtlijn op bepaalde punten te versoberen.  
�   

 Misschien moet de richtlijn simpeler gemaakt worden.  
  

� Hoe kan het screeningsonderzoek versimpeld worden?  
� Met name voor de artsen.  
� Het is zonde dat ze zoveel tijd steken in het oefenen met zo'n 

apparaat.  
Bijvoorbeeld door alleen het onderscheid te herkennen tussen 
pathologisch en niet-pathologisch hartruis.  

Waarom is er niet een richtlijn voor huisartsen, JGZ-artsen en verpleegkundigen 
samen?  

� Bij het maken van een richtlijn kan je ervoor kiezen om alle disciplines 
erbij te betrekken, zodat de richtlijn strookt met de andere disciplines.  

Nog een vraag aan de dokters: Er wordt steeds gesproken over het voelen van de 
pols, maar is het bij de kleintjes niet makkelijker om de brachialis te voelen?  

� Dat is bij een klein kind makkelijker, omdat het een groter vat is.  
� Maar in de huidige richtlijn staat dit niet vermeld.  
� Dit moet apart benoemd worden als vraag.  

� Op welke punten in de huidige richtlijn kan de het voelen van de 
radioalis worden vervangen door de brachialis?  
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