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Transpositie van de grote vaten

Geschreven voor alle kinderen die geboren zijn met een 
transpositie van de grote vaten en in het bijzonder voor Ellen.
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Hoi! Ik ben Lise en ik ben acht jaar oud. 

Ik hou heel erg van dansen, tekenen, zwemmen en spelen met mijn vriendjes. 

Maar er is iets bijzonders aan de hand met mijn hartje. Kijk je mee?
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Mijn hart maakt mij groot en sterk, 

het pompt per minuut twee liter 

bloed door mijn lichaam heen, 

dit zijn wel twee pakken melk! 

Mijn lichaam heeft dit bloed nodig, 

zodat ik kan blijven spelen en 

bewegen. 

Als het hart meer bloed pompt, 

stroomt er meer bloed door mijn 

lichaam. 

En dan kan ik beter rennen,  

zwemmen en dansen.
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Elke dag worden er in Nederland vier kinderen met 

een hartafwijking geboren. 

Een hartafwijking wil zeggen dat tijdens het maken 

van het hart iets fout is gegaan. 

Ook ik heb een hartafwijking. 

Mijn hartafwijking heet T G V. 

De T van Transpositie.

De G van Grote.

De V van Vaten. 

Transpositie van de grote vaten
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Je lichaam bevat in totaal wel één miljoen 

vaten. 

Deze vaten zijn verdeeld in grote bloedvaten 

en kleine bloedvaten. 

Bloedvaten zijn een soort buisjes waar het 

bloed doorheen stroomt. 

Al deze bloedvaten zorgen ervoor dat het 

bloed overal in het lichaam terecht komt.
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Dit ben ik als baby, in mama’s buik. 

Toen ik in mama’s buik zat, werd ik 

steeds groter en groter. Toen werd 

ook mijn hart gemaakt. 

Net zoals alle andere mama’s kreeg 

ook die van mij een echo toen ik in 

haar buik zat. Met een echo kunnen 

ze kijken of de baby in de buik 

gezond is. 

De mevrouw die de echo maakte zag 

dat mijn hart niet helemaal 

goed was. 



11



12

Zullen we nu naar mijn hartje kijken? 

Elk hart bestaat uit twee helften, die het 

bloed door het lichaam pompen.

Op de tekeningen in dit boek laat ik het 

bloed in rood en blauw zien. Het rode bloed 

bevat veel zuurstof en het blauwe bloed 

bevat weinig zuurstof. 

Zuurstof is een stof in de lucht, die je 

niet kunt zien of vastpakken. Als je lucht 

inademt, komt er zuurstof naar binnen. 

Dus sinds het lezen van dit verhaal, heb je 

al honderd keer zuurstof ingeademd! 

De zuurstof die je inademt komt in je longen 

terecht en gaat dan via je hart naar de rest 

van je lichaam. 
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Het lichaam heeft deze zuurstof 

nodig, zodat je blijft leven. 

Het hart pompt daarom het rode 

bloed via een bloedvat door het 

lichaam heen. 

Dit bloed geeft de zuurstof af aan 

heel het lichaam. Daardoor bevat 

het bloed nog maar heel weinig 

zuurstof. En dus verkleurt het 

bloed van rood naar blauw. 

Je hart zorgt ervoor dat dit blauwe 

bloed weer naar je longen gaat en 

rood wordt. Dus het bloed stroomt 

in de vorm van een 8.

longen

lichaam

hart
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Dit doet je hart door het bloed 

weg te pompen. Aan elke helft 

van het hart zitten twee grote 

bloedvaten. 

De ene helft van het hart pompt 

het rode bloed door het rode 

bloedvat naar je lichaam. 

De andere helft pompt het  

blauwe bloed door het blauwe 

bloedvat naar je longen. 
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Bij mijn bijzondere hart zaten deze grote 

bloedvaten verkeerd om. 

Daardoor stroomt het bloed in twee aparte 

rondjes. 

Dus het blauwe bloed ging naar mijn 

lichaam toe. En het rode bloed ging naar 

mijn longen toe. 

Dat is natuurlijk niet goed, want mijn 

lichaam heeft rood bloed nodig! 
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longen longen

lichaam lichaam

hart hart

Bloedsomloop van Lise nu Bloedsomloop van Lise als baby
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Toen ik geboren was, moest ik eerst 

nog een tijdje in het ziekenhuis 

blijven. De dokters zorgden ervoor 

dat alles goed met mij ging. 

Gelukkig hebben alle kleine 

baby’s een gaatje tussen de twee 

harthelften. In mama’s buik kan de 

baby nog niet zelf ademen, dus 

krijgt de baby zuurstof van 

de mama. 

Het bloed wordt niet rood door 

de longen, maar door de mama. 

Daarom gaat het bloed niet naar 

de longen, maar kan het gelijk 

naar het lichaam toe. 
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Door het gaatje in het hart mengt het rode en blauwe bloed 

met elkaar, waardoor het bloed gelijk naar het lichaam kan. 

Weet jij welke kleur het bloed dan krijgt? Paars!

 In dat bloed zit een klein beetje zuurstof. 

Als hele kleine baby is het daarom nog niet zo erg dat de 

grote bloedvaten verkeerd om zitten. Maar dat gaatje groeit 

al binnen een paar dagen nadat je geboren bent dicht. 

Bij mij hebben de dokters dit gaatje 

opengehouden door mij medicijnen 

te geven. Anders zou mijn lichaam 

geen zuurstof meer krijgen, waardoor 

ik het niet zou overleven. 

Maar gelukkig is dat bij mij niet gebeurd, 

omdat de dokters mij goed in de gaten 

hielden. 
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Als er een foutje zit in je hart, probeert de 

dokter je weer beter te maken. Ik heb 

daarvoor een operatie gehad. 

Kijk, hier werd ik geopereerd. Bij mijn 

operatie maakte de dokter eerst een 

snee in mijn huid. 

Een machine deed het werk van mijn hart en 

longen voor mij. Daardoor konden de 

dokters mijn hart opereren. 

Daarna verdunde de dokter mijn bloed, 

zodat het niet hard zou worden. 

Ook koelde de dokter mijn bloed af, de 

dokter zorgt er dan voor dat mijn lichaam 

minder beschadigd. 
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Tijdens de operatie hebben de dokters het rode bloedvat en het 

blauwe bloedvat andersom op mijn hart gezet. 

Na de operatie ging het bloed op de goede manier door 

mijn lichaam, net zoals bij andere kinderen.

8
longen longen

lichaam lichaam

hart hart
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Na de operatie werd de snee in mijn huid 

weer gehecht. Hechtingen zijn een soort 

draadjes, die de huid dichttrekken. Net zoals 

een veter je schoen dicht trekt. 

De snee wordt nu dichtgedrukt en de huid 

kan weer aan elkaar groeien. Daarvoor 

maakt je lichaam een soort lijm. 

Die lijm is hard en heel sterk. Toen mijn snee 

dicht was gegroeid, gingen de hechtingen 

vanzelf weg. 
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De dokters hebben 

mijn hart dus weer 

helemaal goed 

gemaakt. 

Je kan nog goed zien 

dat ik als baby ben 

geopereerd, kijk maar 

naar mijn litteken! 

Stoer hè? 

Andere kinderen  

vragen wel eens aan 

mij wat die streep op 

mijn buik is. Dan vertel 

ik dat ik als kleine baby 

geopereerd ben 

aan mijn hartje.
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Morgen ga ik weer naar het ziekenhuis. 

Dan controleert de cardioloog hoe het 

met mijn hart gaat. 

Een cardioloog is een dokter die veel van het 

hart weet. 

Bij de controle moet ik allerlei testjes doen. Vaak 

kijken de dokters met een apparaatje hoe mijn 

hart eruit ziet. Dan krijg ik ook een speciale gel 

op mijn buik. Brrrr, dat is koud! 

Ik krijg ook vaak stickers op mijn buik. Daarmee 

kunnen de dokters bepalen hoe vaak mijn hart 

pompt per minuut. 

Als de dokters aan het eind van de dag goed 

weten hoe het met mijn hart is, ga ik weer naar 

huis. 
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Vroeger zeiden ze altijd dat kinderen met 

een hartafwijking het rustig aan moesten 

doen, om hun hart rust te geven. 

Maar gelukkig nu niet meer. Het hart is een 

spier en die maak je sterk door te trainen. 

Dus kan ik lekker dansen, zwemmen 

en spelen. 





Hoi, ik ben Lise! Mijn hartje is heel bijzonder, daarom ga ik morgen naar 

het ziekenhuis. Ik ben namelijk geboren met transpositie van de grote 

vaten. Zal ik je uitleggen wat dat is? Kijk maar mee!

Kinderboek speciaal voor kinderen die geboren zijn met een transpositie van de grote  

vaten. Neem je kind mee in het verhaal van de kleine Lise, om samen te ontdekken wat 

deze aangeboren hartafwijking inhoudt. Dit boek is bedoeld als uitleghulp met illustraties.
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