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Hoe ziet dit uur eruit?

• Presentatie over Corona en (aangeboren) hartaandoeningen

• Beantwoorden van vragen die reeds zijn gesteld

• Beantwoorden van vragen die binnenkomen via de chat



Het stellen van vragen via de chat



Corona en hartziekten



Enquête via PAH

35 respondenten

23%

23%

17%

34%

3%

AANGEBOREN HARTAFWIJKING

Fontan
tetralogie van Fallot
transpositie van de grote vaten
kleplijden



Enquête via PAH
SOORTEN VRAGEN

Ziekenhuis gerelateerde vragen Werk gerelateerde vragen
Beschermende maatregelen Besmettingskans
Overlevingskans Behandeling
Tips & tricks



Wie loopt risico?
• Leeftijd > 70 jaar

• Leeftijd > 18 jaar 
• Diabetes, obesitas, chronische long- of nieraandoening, behandeling voor 

kanker
• een chronische hartaandoening, mogelijk
• Hartfalen = verminderde pompfunctie
• Angina pectoris of hartinfarct
• Hartritmestoornissen
• Hartklepproblemen
• donorhart

N Buntsma
Van de overleden patiënten in Italië tot 19 maart 2020 had 73,8% hypertensie, 33,9% diabetes, 30,1% ischemische hartziekte, 22,0% atrium fibrilleren, 19,5% een kanker diagnose in de afgelopen vijf jaar en 13,7% COPD. Ongeveer de helft (48,6%) van de overledenen aan COVID-19 had drie of meer co-morbiditeiten, 26,6% had er twee, 23,5% had er één en 1,2% geen [4]. �



Extra risico bij aangeboren hartaandoeningen?

• Eénkamer hart
• Fontan operatie
• Chronisch laag zuurstofgehalte van het bloed
• Hoge bloeddruk in de longslagader
• Hartfalen
• Op de wachtlijst voor ingreep (operatie of hartcatheterisatie) aan het 

hart en/of longslagader



Extra risico bij aangeboren hartaandoeningen?

• Niet meer kans op besmetting

• Niet automatisch ernstig ziek

• Meer kans dat de ziekte ernstiger verloopt



Registratie van volwassen patiënten met aangeboren 
hartaandoeningen die of een SARS-CoV-2 infectie hebben of een 
verdenking hierop

22 deelnemende Europese ziekenhuizen



Stand van zaken op 27 april: > 800.000 patiёnten



41 x bewezen Corona, 17 verdenkingen 





Wat als ik ziek word? https://lci.rivm.nl/leefregels



SARS-CoV-2, COVID-19

Belangrijkste symptomen van een infectie

© Koorts 89%
© Hoesten 68%
© Vermoeidheid 38%
© Kortademigheid 19%
© Spierpijn, gewrichtspijn 15%
© Hoofdpijn 14%
© Diarree 4%



Preventiebeleid RIVM

• Blijf zoveel mogelijk thuis, ga alleen naar buiten als dat nodig is
• = een frisse neus!

• Houdt 1.5 meter afstand
• Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder, of mensen met 

een kwetsbare gezondheid

• Zorg voor goede hygiënemaatregelen: 
• Was je handen



Versoepeling van regels…

• Maar niet van social distancing

• We volgen de voorschriften van het RIVM

• Werk, school, sport, ziekenhuis bereiden zich voor op de 1.5 meter 
maatschappij



Voorbereidingen in de ziekenhuizen

Polikliniek
• Controle op afstand waar mogelijk 
• belafspraak
• videoconsult
• telemonitoring

• In het ziekenhuis volgens 1.5m stijl: terug naar ±25% van eerdere 
capaciteit

• Kritisch kijken welk onderzoek nodig is



Voorbereidingen in de ziekenhuizen

Opname in ziekenhuis: gepland en met spoed = mogelijk!
• 1.5m ziekenhuisafdeling is moeilijk
• Veel aandacht voor hygiëne maatregelen
• Laagdrempelig isolatie

Hartcatheterisatie/operatie
• Sterke afname, maar wordt weer opgestart
• Screening voor ingreep



Inzet kwetsbare medewerkers volgens RIVM

Werken is mogelijk als

• Er gewerkt kan worden volgens de richtlijn RIVM

• Met goede toepassing van

• Persoonlijke beschermingsmaatregelen
• Fysieke barriѐres



Inzet kwetsbare medewerkers volgens RIVM

Kwetsbare medewerker moet worden vrijgesteld van

• werkzaamheden waarbij blootstelling mogelijk is aan COVID-19-
positief geteste patiënten of voor COVID-19-verdachte personen 
en/of aan besmette materialen/werk in een laboratoriumomgeving

• EN waarbij voldoende bescherming niet mogelijk is (= onbeschermd 
contact) of wanneer door de werkgever voldoende bescherming niet 
geleverd kan worden.



Herstart werk “op de werkvloer”

In overleg met de bedrijfsarts

Zo nodig overleg bedrijfsarts en cardioloog

Geen overeenstemming met de werkgever à Contact PAH



Vragen via de chat


