
De Hartstichting werkt aan concrete oplossingen om ieders 
hart zo sterk mogelijk te houden of weer sterk te maken.

“Door het weer een  
zware tocht, maar wat 
gaaf om mee te doen”

Jaarverslag 2017

Een sterk hart,  
voor het leven



Samen voor een sterk hart
“Er zijn van die momenten in het jaar die je altijd bijblijven. Zo’n moment had ik in mei, tijdens 
een conferentie met cardiologen, artsen, beleidsmakers en fondsenwervers van Europese  
‘Hartstichtingen’, waar we samen kwamen om twee dagen lang kennis, inzichten en ervaringen 
te delen. Daar gebeurde iets bijzonders. 

’s Avonds sprak Wouter Duinisveld ons toe. Echt genoot, 

vader én triatleet met een donorhart. Jaren geleden 

werd hij, nog maar 29 jaar oud, getroffen door een 

ernstige hartziekte. Een virus had zijn hart in twee 

weken bijna volledig verwoest. Een jaar lang balan-

ceerde hij op het randje van de dood: hij kreeg 

hartritmestoornissen en werd meerdere keren  

gereanimeerd. Dankzij een steunhart bleef hij in 

leven en na 10 lange maanden kreeg hij een donorhart.

Op die bewuste avond deelde Wouter zijn verhaal 

met ons. Hij vertelde hoe intens dankbaar hij was 

voor zijn nieuwe hart – en daarmee te kunnen leven. 

Hij werkt, geniet van zijn familie en vrienden en 

dankzij zijn donorhart doet hij weer wat hij het  

liefste doet: sporten. Voordat hij ziek werd droomde 

hij ervan om ooit een hele triatlon te volbrengen.  

Die droom is inmiddels uitgekomen. Hij is nu zelfs 

atleet in een professioneel triatlonteam. 

Hij bedankte ons voor het feit dat de wetenschap 

inmiddels zo ver is dat dit alles mogelijk is. Dat het 

menselijk lichaam met een nieuw hart in staat is om 

ongekende doelen te bereiken. Dat het überhaupt 

mogelijk is om mensen met de juiste techniek en 

middelen te reanimeren. 

Door Wouters verhaal voelde ik opnieuw en intens  

hoe waardevol ons werk is voor veel mensen. Ons 

werk dat in het teken staat van oplossingen voor een 

sterk hart, zodat iedereen het maximale uit het leven 

kan halen. 

De Hartstichting wil dat niemand meer wordt  

overvallen door een hart- of vaatziekte, niemand te 

laat wordt behandeld en dat iedereen de beste  

behandeling krijgt. Wij doen er alles aan om ernstige 

aandoeningen in de toekomst eerder op te sporen, 

zodat mensen direct hulp krijgen. Met het oog op de 

vergrijzing en de groei van het aantal patiënten is dit 

een enorme uitdaging. Versnelling is noodzakelijk 

om te voor komen dat straks één op de tien mensen 

een hart- of vaataandoening heeft. 

Wij geloven dat samenwerking essentieel is om de 

maatschappelijke impact te creëren die wij voor ogen 

hebben. Met medewerkers, ervaringsdeskundigen 

zoals Wouter, vrijwilligers, donateurs, zorgprofes-

sionals, wetenschappers en business partners. Door 

kennis, expertise en middelen structureel te delen, 

komen oplossingen voor hart- en vaatpatiënten  

sneller dichterbij.

Dit jaarverslag laat zien wat wij in 2017 hebben  

bereikt en hoe belangrijk samenwerking is om onze 

ambities te bereiken. Wij zijn zeer geholpen met  

de inzet, donaties en steun van zo veel mensen om 

ons heen. En daar wil ik hen – mede namens Wouter 

en andere patiënten – voor bedanken.”

Hartelijke Groet,

Floris Italianer

Wouter Duinisveld (links)  
en Floris Italianer (rechts)
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De harde feiten
sterfgevallen, ook steeds belangrijker te voorkomen dat 

mensen hart- en vaatziekten krijgen. Dat kan enerzijds 

doordat we hart- en vaatziekten eerder leren herkennen 

en beter opsporen. En anderzijds door zo vroeg mogelijk 

te beginnen met gezond leven en deze leefstijl ook vol te 

houden.  

De urgentie van de strijd tegen hart- en vaatziekten is 

onverminderd hoog: in Nederland leven er naar schatting 

zo’n 1,4 miljoen mensen met een chronische hart- of vaat-

ziekte. Elke dag overlijden ruim 100 mensen aan hart-  

en vaatziekten en worden 750 mensen in het ziekenhuis 

opgenomen.

Als we niets doen, neemt het aantal hart- en vaatpatiënten 

verder toe met ruim een derde, tot 1,9 miljoen in 2030  

(Bron: VTV 2018*). De Hartstichting vindt het onaccep tabel 

dat er ieder jaar zo veel vroegtijdige slachtoffers als gevolg 

van hart- en vaatziekten vallen en dat deze ziekten zo veel 

mensen treft.
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Hart- en vaatziekten. Geen andere 
ziekte slaat zo vaak, zo onherroepelijk, 
zo onverwacht toe. Dagelijks worden 
tientallen mensen uit het leven gerukt, 
en worden de honderden levens van  
hun naasten overhoop geschopt.  
Elke dag opnieuw.

De Hartstichting strijdt al sinds 1964 tegen hart- en vaat-

ziekten. Het sterftecijfer is teruggelopen van één op de 

twee Nederlanders naar één op de vier Nederlanders.  

Dat zijn er nog steeds veel te veel. Dat het sterftecijfer 

verder daalt is te danken aan vroege opsporing, betere 

behandelingen en het verminderen van de risicofactoren. 

Gevolg hiervan is wel dat er meer mensen leven met hart- 

en vaatziekten. Dat heeft maatschappelijke consequenties. 

Daarom wordt het, naast het voorkomen van vroegtijdige 
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*(Bron: RIVM, VTV 2018)
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Droom: een wereld zonder  
hart- en vaatziekten

Onze missie: hart- en vaatziekten verslaan! 
Hart- en vaatziekten zijn aangeboren of ontwikkelen zich bij mensen 
in de loop der jaren. Risicofactoren zijn onder meer erfelijkheid en 
leefstijl. We worden nog té vaak door hart- en vaatziekten overvallen. 
Het aantal patiënten groeit jaarlijks en we kunnen de ziekten nu nog 
niet genezen. De Hartstichting strijdt tegen de ziekten en steunt  
patiënten die getroffen zijn.

 
Onze visie: de Hartstichting staat midden in de samenleving zodat we, 
samen met alle betrokkenen, hart- en vaatziekten kunnen verslaan. 

Onze ambitie: in 2025 zijn er 25 procent minder vroegtijdige  
slachtoffers van hart- en vaatziekten. Concreet betekent dit dat er  
in 2025 minder mensen vroegtijdig hart- en vaatpatiënt zijn en er  
25 procent minder mensen aan overlijden.
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Ons doel: 
in 2025 25% minder slachtoffers

Nederland één  
6-Minutenzone

lees meer op pagina 10

Regie over eigen 
leven en zorg

lees meer op pagina 26

Een hartgezonde 
jeugd

lees meer op pagina 16

Wetenschappelijk 
 onderzoek met 

impact
lees meer op pagina 32

Ernst en urgentie 
van hart- en vaat-

ziekten
lees meer op pagina 40

Verhogen van 
kans op  

overleving bij een  
hartstilstand naar 

25% (jaarlijks 
2.500 mensen-
levens redden)

Verbetering  
kwaliteit van  

leven van  
– en zorg voor –  

patiënten en  
naasten

Laten opgroeien 
van een  

structureel  
hartgezondere 

generatie

Kennis om hart-  
en vaatziekten  
te voorkomen,  
op te sporen,  

te behandelen en 
echt te genezen

Geld ophalen 
voor onderzoek 

 
Medestrijders 

vinden

Minder mensen 
overlijden aan 
hart- en vaat-

ziekten

Patiënten en 
naasten ervaren 

minder last  
door hart- en 
vaatziekten

Minder mensen 
krijgen hart- en 

vaatziekten

Meer kennis  
over hart- en 
vaatziekten

Meer fondsen, 
meer beweging 

in de samen-
leving

MINDER 
STERFTE

MINDER 
ZIEKTE

MINDER 
LAST

SPEERPUNT 2013 - 2017SPEERPUNT 2013 - 2017

MEER
KENNIS

SAMEN
STRIJDEN

DIT BEREIKEN WE DOOR:

DOEL DOEL
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2017  
in het kort

Belangrijkste resultaten...

540.089
donateurs 

938
onderzoekers die werken 

aan door Hartstichting 
gesteund onderzoek

ABN AMRO 
medestrijder in  

tabaksontmoediging

4.850
deelnemers en vrijwilligers 

voor acties van de  
Hartstichting

1
euro

€ 0,81
deel euro naar 
doelbesteding

174.853
burger-

hulpverleners

50.199
collectevrijwilligers 

en collectanten

Betere overleving  
na een beroerte als 
risicofactoren van 
tevoren goed zijn 

behandeld

€ 34,4 € 36,1

€ 22,4 € 13,6

€ 0,3 € 0,3

2016 2017

2016 2017

€ 47,8 € 45,2

€ 9,1 € 10,9

2016 2017

2016 2017

Som van de geworven baten  
(in miljoenen)

Overige baten (in miljoenen)

Besteed aan doelstelling 
(in miljoenen)

Overige kosten (in miljoenen)

€ 50,0 miljoen
Totale baten

(€ 57,1 miljoen in 2016)

€ 56,1 miljoen
Totale bestedingen

(€ 56,9 miljoen in 2016)

!

540 basisscholen, 
120 middelbare scholen en  

28 mbo-scholen nemen deel 
aan het Gezonde School-

programma, thema Voeding

Alleen mogelijk dankzij...

*) Daling als gevolg van herwaardering, zie pagina 64 voor nadere uitleg financiële resultaten

� baten excl. nalatenschappen +5%

� baten uit nalatenschappen -40%*
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Van en voor de samenleving

Onze doelstellingen en strategie
Minder sterfte 
Realiseren van 25 procent kans op overleving na een  
hartstilstand, door van heel Nederland één 6-Minutenzone 
te maken.

Minder ziekte
Laten opgroeien van een structureel hartgezondere  
generatie.

Minder last
Vergroten van de regie over eigen leven en zorg.

Meer kennis
Investeren in weten schappelijk onderzoek met impact.

Meer fondsen en meer beweging
Door het vergroten van kennis over en bewust wording  
van de ernst en urgentie van hart- en vaatziekten en de rol 
van de Hartstichting, beweging creëren in de samenleving 
en fondsen werven om wetenschappelijk onderzoek te 
kunnen doen en voorlichting te kunnen geven. 

Onze bronnen
Ten behoeve van beleidsbepaling
Ontwikkelingen om ons heen en behoeften van onze  
stakeholders.
• Behoeften en wensen van patiënten met hart-  

en vaatziekten.
• Belangrijke vraagstukken hart- en vaatziekten.
• Trends op het gebied van gezondheid en hart-  

en vaatziekten.
• Trends in de maatschappij.
 
Ten behoeve van realisatie van projecten
Onze medewerkers en samen werkingspartners.
• Expertise op het gebied van hart- en vaatziekten  

en fondsenwerving.
• Samenwerkingskansen die verbeteringen versnellen.
• Bijdragen van donateurs, vrijwilligers, ambassadeurs, 

bedrijven, sponsors en vele anderen.
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Onze toegevoegde waarde
Als landelijke partij met een achterban dragen we  
bij door:
• Opkomen voor belangen van doelgroepen door lobby.
• Partijen en mensen bij elkaar brengen, activeren  

en verbinden.
• Aandacht vragen en bewustwording vergroten van  

onder andere risicofactoren en de signalen van hart- en 
vaatziekten.

• Financiering, onder meer van wetenschappelijk  
onderzoek.

• Expertise inbrengen, onder meer in samenwerkings-
verbanden.

• Belangen van patiënten behartigen, onder meer  
door zorgstandaarden.

• Daadwerkelijk preventie en zorg verbeteren door  
meer gezonde producten en de Persoonlijke  
Gezondheidscheck.

Onze relevantie voor
Samenleving 
• Minder hart- en vaatpatiënten en minder sterfte 

door hart- en vaatziekten.
• Lagere zorgkosten.
• Snellere en betere zorg voor patiënten.
• Werkgelegenheid.
• Stimuleren economie (met name MKB) door innovatie.
• Hogere arbeidsparticipatie.
• Kennis over hart- en vaatziekten verspreiden.

Klanten/relaties
• Gelegenheid bieden zelf bij te dragen aan de strijd tegen 

hart- en vaatziekten en levens te redden.
• Invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord  

Ondernemen (MVO).

Mensen
• Meer kans op een langer, gezond leven.
• Meer kans op het voorkomen van hart- en vaatziekten.
• Snellere en betere opsporing en behandeling van  

hart- en vaatziekten; hogere kwaliteit van leven.
• Meer steun bij hart- en vaatziekten en minder last.
• Minder beperkingen.
• Zelf invulling kunnen geven aan gezond leven.

ONZE DROOM
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Per week krijgen zo’n 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. 
Als iemand binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en gedefibrilleerd,  
is de overlevingskans het grootst. Hulpdiensten zijn vaak niet binnen  
6 minuten ter plaatse, daardoor sterven mensen die gered hadden kunnen 
worden. De Hartstichting wil de beste overlevingskans voor iedereen. 
Dat kan als heel Nederland één 6-Minutenzone wordt. In een 6-Minuten-
zone komen buurtgenoten die kunnen reanimeren direct in actie.  
Zo kunnen 2.500 levens per jaar worden gered.

Jaarlijks  
2.500 levens redden

€ 5.844.950
uitgegeven aan  

6-Minutenzone in 2017.
Dat is 10,4 procent  

van het totaal.MINDER STERFTE



Als overal in Nederland reanimatie  
en defibrillatie binnen 6 minuten wordt 
gestart, stijgt de overleving bij een  
hartstilstand naar 25 procent. De  
Hartstichting wil dat Nederland één 
6-Minutenzone wordt, waardoor  
iedereen met een hartstilstand binnen 
6 minuten de juiste hulp kan krijgen.

Om dit doel te bereiken, doet de  
Hartstichting er alles aan om er voor te 
zorgen dat:
• elke buurt voldoende burgerhulp-

verleners heeft: vrijwilligers die  
kunnen reanimeren en per sms of  
app worden opgeroepen om te  
reanimeren in de cruciale minuten 
voordat de ambulance arriveert;

• elke buurt voldoende aangemelde 
AED’s heeft;

• zo veel mogelijk mensen een  
reanimatiecursus volgen en deze  
jaarlijks herhalen;

• jongeren leren reanimeren op school.

Doelstellingen voor eind 2017
• er zijn 170.000 burgerhulpverleners 

geregistreerd;
• 80% van Nederland heeft een goede 

dekking qua burgerhulpverleners;
•  er zijn 12.000 AED’s geregistreerd;
•  we hebben een netwerk van  

reanimatiepartners op locaties door 
heel Nederland.

Doelen

12.000
aangemelde  

AED’s

174.853
burgerhulpverleners

83.335
cursisten opgeleid 
in 2017 door onze 

reanimatiepartners

457
aangesloten  

reanimatiepartners 

Resultaten 2017
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Ons doel voor 2017 was dat overal in Nederland minimaal 

1 procent van de inwoners is aangemeld als burgerhulp-

verlener. We zijn er trots op dat de 170.000 behaald is! 

De volgende stap is dat de burgerhulpverleners ook goed 

verspreid zijn over Nederland. Vooral in de Randstad 

moet de dekking en spreiding van burgerhulpverleners 

nog beter. Daar gaan we in 2018 verder aan werken. 

 

In 2017 zijn we samen met Fonds 1818 en de GGD Haag-

landen gestart met een project in de regio Haaglanden om 

niet alleen te zorgen voor voldoende burgerhulpverleners, 

maar ook voor AED’s. 

Doelstelling behaald:  
170.000 burgerhulpverleners
De publiekscampagnes van 2016 en 2017 om burgerhulp-

verleners te werven leidden ertoe dat tienduizenden  

burgerhulpverleners zich hebben aangemeld. Voor die 

wervingscampagne zijn televisie, online middelen,  

advertising, sociale media en landelijke PR ingezet. Ook 

mobiliseerden we zakelijke relaties van de Hartstichting 

om hun achterban op te roepen zich aan te melden als 

burgerhulpverlener. Hier werd veel gehoor aan gegeven. 

Daarnaast organiseerden we vier spectaculaire reanimatie- 

events, in de voetbalstadions van de steden Groningen, 

Utrecht, Den Haag en Eindhoven. In iedere stad leerden 

we 1.000 mensen reanimeren, die zich vervolgens aan-

meldden als burgerhulpverlener.

Activiteiten 2017
Alle 112-meldkamers in Nederland hebben een oproepsysteem voor burger-
hulpverleners en AED’s. Net als in 2016 ging onze aandacht in 2017 uit naar  
het verder vergroten van de bekendheid van het oproepsysteem en het werven 
van nog meer burgerhulpverleners.
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VriendenLoterij helpt met  
buitenkasten
Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. Hoe 

sneller een AED ter plekke is, hoe groter de overlevingskans. 

De meeste AED’s in Nederland bevinden zich binnenshuis 

en zijn daardoor niet altijd toegankelijk voor een burger-

hulpverlener. Door AED’s van binnen naar buiten te  

brengen, door ze plaatsen in een buitenkast, en aan te 

melden bij het oproepsysteem, kunnen vele extra levens 

gered worden. Elke aangemelde AED die 24/7 toeganke-

lijk is, kan het verschil maken, want bij een hartstilstand 

telt elke seconde. De Hartstichting heeft in februari 2016 

van de VriendenLoterij € 581.000 ontvangen. Dit geld is 

gebruikt om in 2017 een extra project uit te voeren om 

meer AED’s 24/7 toegankelijk te maken in en aan de rand 

van woonwijken, door het aanbieden van een gratis  

buitenkast. Tussen februari 2017 en oktober 2017 zijn er 

1.500 AED-kasten geschonken aan diverse locaties/personen 

door heel Nederland. De AED’s die in deze buitenkasten 

zijn geplaatst, zijn ook aangemeld bij het oproepsysteem 

en daarmee altijd toegankelijk voor burgerhulpverleners.

Opel / Feyenoord
Opel en Feyenoord leveren sinds november 2014 een  

bijdrage aan één van de strategische doelen van de  

Hartstichting. De maatschappelijke invulling van het 

partnership tussen Opel en Feyenoord heeft tot doel om 

uiteindelijk iedereen in Nederland binnen 6 minuten te 

kunnen reanimeren bij een hartstilstand. In het kader  

van deze samenwerking hebben Feyenoord en Sparta  

op 24 maart 2016 een benefietwedstijd gespeeld.  

De opbrengst van € 120.602,66 hebben we in augustus 

2017 gebruikt om meer AED’s in woonwijken toegankelijk 

te maken, door het aanbieden van 300 AED-buitenkasten 

aan 6-Minutenzones (stichtingen), vrijwilligers en  

reanimatiepartners die zich al inzetten om een hartveilige 

omgeving te creëren. Zo hebben we ervoor gezorgd dat  

er op al deze plekken nu voortaan tijdig een AED ingezet 

kan worden.

Eén nieuw landelijk alarmerings
systeem voor reanimatie 
Tot op heden (eind 2017) zijn er twee alarmeringssystemen 

geweest voor reanimatie en AED-hulpverlening in  

Nederland (HartslagNu en HartveiligWonen). In 2018 gaan 

deze twee systemen samenwerken met één gezamenlijk 

systeem onder de naam HartslagNu. De Hartstichting 

heeft zich hard gemaakt voor deze samenvoeging, die 

behalve door de Hartstichting wordt ondersteund door 

het Rode Kruis, GGD-GHOR Nederland, het ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ambulancezorg 

Nederland. HartslagNu is inmiddels opgericht en zal 

opereren als een onafhankelijke stichting. De Hartstichting 

neemt zitting in het bestuur.

Alle 112-meldkamers zullen in de loop van 2018 gebruik-

maken van dit enkele systeem. Dit betekent dat alle  

burgerhulpverleners straks via hun telefoon snel en  

efficiënt gealarmeerd kunnen worden.

Gebruik van alarmeringssystemen 
voor reanimatie in Nederland
Eind 2017 zijn er nog zes gemeenten in Utrecht en twee 

gemeenten in Noord-Holland (waaronder Amsterdam)  

die geen gebruikmaken van het alarmeringssysteem en 

dus geen burgerhulpverleners oproepen bij een reanimatie-

melding. Met Amsterdam is in 2017 veelvuldig contact 

geweest over het in gebruik nemen van het systeem  

(dat wel al was geïmplementeerd). Dit jaar was er een 

doorbraak, waarbij zowel de politiek als de ambulance-

dienst in Amsterdam zich ten doel stelden dat Amsterdam 

in 2018 burgerhulpverleners gaat oproepen bij een  

reanimatie. 

In 2018 gaan we ons best doen om ook de resterende zeven 

gemeenten aangesloten te krijgen.
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Reanimatieonderwijs op School
Een uniek project in Europa: Reanimatieonderwijs op 

School. In 2017 deden 134 middelbare scholen mee aan  

het project. De Hartstichting biedt Nederlandse scholen 

een uitgebreid lesprogramma, waarmee jongeren van  

14 jaar en ouder leren reanimeren en een AED bedienen. 

De Hartstichting verzorgt de training voor leerkrachten 

om instructeur te worden, stelt het lesprogramma  

‘6-Minutenles’ ter beschikking, evenals de serious game 

HELD, en is aanspreekpunt voor de leerkrachten. Het  

project is in 2017 weer onder eigen beheer gekomen,  

vanwege de beëindiging van de samenwerking met  

RescueMate. 

Reanimatiepartners
De 457 Reanimatiepartners van de Hartstichting zijn 

vrijwilligers die namens de Hartstichting reanimatie-

cursussen aanbieden op 620 locaties in heel Nederland.  

In 2017 volgden 83.335 cursisten een reanimatiecursus, 

waarvan 21.486 de basiscursus en 61.849 de herhalings-

cursus. De Reanimatiepartners zijn tevens onze  

ambassadeurs in het land en zijn onmisbaar bij het  

werven van burgerhulpverleners en AED’s.

We doen het niet alleen!

Wij bedanken iedereen die 
heeft bijgedragen! In 2017 
waren dat in het bijzonder:
Onze Reanimatiepartners, HartslagNu en Hartveilig-
Wonen/Stan, Feyenoord, Opel, Veiligheidsregio Midden- 
en West-Brabant, Oranje Kruis, Rode Kruis, Fonds 1818, 
Taskforce QRS (Organisatie van studenten geneeskunde 
die reanimatieonderwijs geven), GGD Haaglanden,  
GGD-GHOR Nederland, Philips, VriendenLoterij, NRR  
en alle burgerhulpverleners en AED-eigenaren.

VOORUITBLIK
•  We richten ons op verdere werving van 

30.000 burgerhulpverleners. Om te zorgen  
dat we landelijk in elke wijk de gewenste  
dekkingsgraad van 1 procent burgerhulp-
verleners hebben.

•  We gaan verder campagne voeren om te  
zorgen dat we landelijk de gewenste dekking 
van 24/7 beschikbare AED’s hebben. Om in 
elke wijk voldoende AED’s te hebben moeten 
er in 2018 nog minimaal 7.500, maar bij voor-
keur zo’n 18.000 AED’s bijkomen. 

• We gaan door met het oproepen van AED- 
eigenaren om hun AED’s aan te melden bij het 
oproepsysteem. 

• In samenwerking met onze partner Philips 
starten we een crowdfunding campagne 
Buurt AED.nl zodat buurtbewoners met elkaar 
een AED kunnen aanschaffen. Met Philips zetten 
we ook in op het stimuleren van bedrijven om 
bij te dragen aan het aanschaffen en beschik-
baar stellen van AED’s.

•  Met Opel / Feyenoord doen we een campagne 
om AED’s te spotten en daarmee de eigenaren 
aan te zetten tot registreren.

•  We voeren campagne om te zorgen  
dat mensen de signalen van hartstilstand en 
beroerte beter en sneller herkennen, zodat  
zij sneller in actie komen door 112 te bellen. 
Daarnaast gaan we onderzoeken hoe we  
mensen ertoe kunnen bewegen om alerter te 
zijn en sneller 112 te bellen dan nu het geval is.

• Met de partners in de nieuw opgerichte  
stichting HartslagNu werken we aan één  
landelijk oproepsysteem en een perfect  
dekkend landelijk netwerk van burgerhulp-
verleners en beschikbare AED’s.  
Alle meldkamerregio’s zullen het oproep-
systeem actief gebruiken. 

•  In de grote gemeenten van de Randstad voeren 
we speciale campagnes om ook daar te komen 
tot een dekkende 6-Minutenzone.
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‘Jong geleerd is oud gezond.’ Jong aangeleerde gezonde gewoonten  
betalen zich een leven lang terug. Daarom maakt de Hartstichting zich 
sterk voor een hartgezonde jeugd, en zet ze in op tabaks ontmoediging 
en het bestrijden van overgewicht onder kinderen.Elke dag gezond eten, 
voldoende bewegen en niet roken. Dat verkleint de kans dat jongeren  
op latere leeftijd hart- en vaatziekten krijgen. We doen dit samen met 
partijen die vergelijkbare doelen hebben.

Een structureel  
gezonder Nederland

€ 5.476.161 
uitgegeven aan  

hartgezonde jeugd in 2017.
Dat is 9,8 procent  

van het totaal.MINDER ZIEKTE



Eén op de zeven kinderen in Nederland 
heeft overgewicht. En één op de twee 
volwassenen. Daarnaast roken er nog 
steeds te veel jongeren, elke week raken 
honderden kinderen verslaafd.  
Over gewicht en roken kunnen op latere 
leeftijd leiden tot hart- en vaatziekten. 
Met het speerpunt hartgezonde jeugd 
streven we ernaar dat komende genera-
ties minder hart- en vaatziekten krijgen.

Doelstellingen voor eind 2017
• 550 scholen hebben het vignet 

Gezonde School gekregen op het  
thema Voeding;

• kindermarketing is voor ongezonde 
voedingsmiddelen (alles buiten de 
Schijf van Vijf) verder aan banden  
gelegd;

• onze dagelijkse voeding is een stuk 
gezonder (minder zout, verzadigd vet 
en suiker);

• de eerste Rookvrije Generatie is  
geboren;

• 200 sportverenigingen zijn (op weg 
naar) rookvrij.

Doelen Resultaten 2017

Alliantie Stop  
Kindermarketing 

ongezonde voeding 
uitgebreid met 
twee nieuwe  

partners

540
basisscholen, 120  

middelbare scholen en 
28 mbo-scholen  

hebben het vignet  
Gezonde School met 

het thema voeding 
behaald

Rookvrij

204 
sportverenigingen 

zijn op weg naar 
rookvrij

Rookvrij

Verdere activatie  
van de campagne 

‘Rookvrije Generatie’

25.000 
mensen deden  
de Persoonlijke  

Gezondheidscheck  
vanuit een actie met 

Becel
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Gezonde School
Hoe krijg je scholen gezonder? De Hartstichting onder-

steunt al enige jaren de Gezonde School-aanpak van de 

GGD. Een Gezonde School is een school die zich structureel 

en op een samenhangende manier inzet voor de gezond-

heid van leerlingen en leerkrachten. De Hartstichting 

brengt partijen bij elkaar en financiert projecten. Bij veel 

scholen ontbreekt het aan tijd en aan geld. Wij maken het 

voor de scholen mogelijk iemand in te huren om hen te 

adviseren. Scholen behalen het vignet Gezonde School als 

zij een gezonde leefstijl centraal stellen in het schoolleven. 

Er zijn diverse thema’s waarmee een school aan de slag 

kan om het vignet Gezonde School te halen, zoals voeding, 

sport en bewegen, roken en alcohol.  

In 2015 besloot de Hartstichting scholen die aan de slag 

willen met het thema Voeding, intensiever te stimuleren 

Activiteiten 2017
2017 was het afsluitende jaar voor het speerpunt hartgezonde jeugd. Er is in  
dit laatste jaar ontzettend veel gebeurd. Zo zijn we actief geweest op scholen 
om de Gezonde School te implementeren. Er is een derde seizoen van de  
televisieserie Totally Fit Kidz gemaakt. We hebben veel sportclubs aangespoord 
om hun terreinen rookvrij te krijgen. Wij zijn in gesprek gegaan met de voedings -
industrie over kindermarketing en de samenstelling van voedingsmiddelen.  
We hebben op veel onderwerpen gesprekken gevoerd met politiek en overheid. 
En de twee allianties waar we deel van uitmaken, zijn verder gegroeid en hebben 
mooie successen geboekt in 2017. 
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én te ondersteunen bij het halen van het vignet. Dit is een 

succesvolle impuls geweest die we daarom begin 2017  

herhaald hebben. Eind 2017 hadden 540 basisscholen,  

120 middelbare scholen en 28 mbo-scholen het thema-

certificaat Voeding van het vignet Gezonde School behaald 

of waren bezig dit te halen. Dit loopt nog door in 2018. 

Deze scholen hebben het thema Voeding een structurele 

plek in onderwijs en beleid gegeven.

Persoonlijke Gezondheidscheck
In februari 2015 lanceerden we met negen andere organi-

saties de Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC): het  

wetenschappelijke antwoord op het versnipperde aanbod 

van losse, vaak onbetrouwbare gezondheidstests. Alle 

Nederlanders vanaf 18 jaar kunnen met hulp van de PGC 

een persoonlijk gezondheidsrapport aanmaken. De check 

doe je eenvoudig online en levert je een betrouwbaar  

antwoord op vragen als: hoe gezond leef ik nu eigenlijk  

en wat is voor mij het goede gewicht? Je krijgt via een 

rapport advies op maat waarmee je zelf met je gezondheid 

aan de slag kan. 

De Hartstichting en Unilever hebben vanaf januari 2017 

campagne gevoerd om mensen aan te moedigen de PGC 

gratis te doen, inclusief een gratis cholesteroltest. Zij deden 

dit door een actie op drie verschillende kuipen margarine 

van Becel. Ruim 25.000 mensen hebben de online gezond-

heidscheck gedaan. Daarnaast liepen er pilots met de PGC 

via enkele GGD-vestigingen in samenwerking met NIPED 

en huisartsen in Noord-Brabant. Ook in 2018 zijn er  

plannen om deelname aan de PGC te stimuleren. Zo gaan 

we meewerken aan het TV-programma De RTL Gezond-

heidstest en zo mensen stimuleren de Persoonlijke  

Gezondheidscheck te doen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Samen met het Longfonds en KWF Kankerbestrijding 

vormt de Hartstichting de Alliantie Nederland Rookvrij! 

(ANR). Doel is een samenleving te krijgen waarin  

niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken.  

Inmiddels kent de ANR meer dan 110 aangesloten  

partners. De ANR wil er voor zorgen dat kinderen niet 

meer beginnen met roken én zo veel mogelijk mensen 

bewegen om te stoppen met roken.

Rookvrije Generatie
In 2015 lanceerde de ANR de beweging ‘op weg naar een 

Rookvrije Generatie’, die in 2017 flink aan bekendheid 

heeft gewonnen. De Rookvrije Generatie wil ervoor zorgen 

dat alle kinderen geboren vanaf 2017 rookvrij kunnen 

opgroeien. Vrij van het slechte voorbeeld van rokende 

mensen om je heen en vrij van de verleiding van sigaret-

ten. In plaats van nadruk te leggen op de slechte kanten 

van roken zoals in eerdere campagnes van derden, kiezen 

we nadrukkelijk voor een positieve insteek: een optimis-

tisch beeld van hoe (mooi) de wereld is als die rookvrij is. 

Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om de Rookvrije 

Generatie in het nieuwe regeerakkoord te krijgen.  

In november 2017 werd duidelijk dat Kabinet-Rutte III  

de doelstelling van een Rookvrije Generatie steunt en dit 

expliciet in haar regeerakkoord heeft verwoord. Ook wil 

het kabinet werken aan een preventieakkoord met een 

stevige aanpak van roken. Een geweldige mijlpaal voor de 

Rookvrije Generatie.

Trots zijn we op de samenwerkingen met KPMG en  

ABN AMRO, die zich scharen achter onze doelen van 

tabaksontmoediging. KPMG organiseerde een Hackaton, 

waarin high potentials uit het Nederlandse bedrijfsleven 

en van de Nederlandse overheid nadachten over de vraag 

wat bedrijven in Nederland kunnen doen om te komen tot  
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een Rookvrije Generatie. Het winnend concept wordt 

momenteel verder uitgewerkt.

ABN AMRO besloot om geen kredieten meer te verstrekken 

aan de tabaksindustrie, waarmee men een belangrijk signaal 

afgeeft aan de financiële wereld. Ook zet ABN AMRO zich 

in om andere banken te bewegen een zelfde stap te maken.

Daarnaast kende 2017 veel andere successen op het gebied 

van tabaksontmoediging. Enkele hoogtepunten:

•  In februari worden op de Negenmaandenbeurs in de 

Amsterdam RAI voor de eerste maal de Rookvrije  

Generatie Awards uitgereikt aan personen en organisaties 

die zich in 2017 bovenmatig hebben ingezet om kinderen 

te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van tabak.

•  De Club van Elf (vereniging van de grootste dagattracties 

van Nederland) scherpen gezamenlijk hun rookbeleid 

aan.

•  Nederlandse pensioenfondsen PME en PMT besluiten 

om hun kapitaal niet meer te beleggen in de tabaks-

industrie.

•  ZonMw stelt 1,5 miljoen beschikbaar voor de uitvoering 

van de onderzoeksagenda tabaksontmoediging.

•  Groningen slaat de handen ineen om de eerste rookvrije 

stad van Nederland te worden.

•  Op Wereld Niet Roken Dag (31 mei) ondertekenen  

negen belangrijke zorgpartijen een intentieverklaring 

om de komende jaren te werken aan rookvrije zorg.

• Vanaf 1 juni geldt er een leeftijdsgrens voor de verkoop 

van e-sigaretten zonder nicotine en een verbod op  

reclame hiervoor.

•  In juli komt staatssecretaris Van Rijn met een maatregel 

om bij verkooppunten tabaksproducten uit het zicht  

te plaatsen, bijvoorbeeld onder de toonbank of in een 

kast met een deur, waarbij er alleen een uitzondering 

komt voor de échte speciaal zaken. Ook de verkoop  

via tabaks automaten wordt aan banden gelegd.

•  Drie grote sportbonden (KNVB, KNHB en KNKV) en 

koepel NOC*NSF sluiten zich aan als partner bij de 

alliantie. 

• In september is een nieuwe Rookvrije Generatiecampagne 

te zien op TV en online met een herhaling in november. 

•  In december telt de alliantie zeven gemeenten als  

partner, met daarbij nog 25 gemeenten die op weg zijn 

naar een Rookvrije Generatie.
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Rookvrije Sport
De Hartstichting focust binnen de ANR specifiek op rook-

vrije sportterreinen. Gek genoeg wordt er vaak buiten op 

het sportterrein nog gerookt, terwijl de sportvereniging 

een omgeving is waar veel kinderen een groot deel van hun 

tijd doorbrengen. Als kinderen anderen zien roken, lijkt 

dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij 

mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals trainers, 

ouders en de spelers van het eerste team.  

Met een rookvrij sportterrein geeft de vereniging het 

goede voorbeeld en draagt uit dat niet-roken de norm is. 

Daarom stimuleert en ondersteunt de Hartstichting  

sportverenigingen bij het rookvrij maken van hun terrein 

of om een stap te zetten om het roken te beperken. 

In mei is een publiekscampagne gevoerd op tv en online 

met de boodschap ‘Kinderen kopiëren gedrag. Zien roken, 

doet roken. Maak jouw sportvereniging rookvrij.’ Er zijn 

gesprekken gevoerd met en er is een presentatie gegeven 

aan eredivisieclubs om aandacht te vragen voor een rook-

vrije sportomgeving. Steeds meer sportverenigingen zijn 

rookvrij. Zij maakten gebruik van de praktische toolkit 

met onder andere een stappenplan, de gratis rookvrij- 

borden en de mogelijkheid tot een adviesgesprek op  

locatie. Eind 2017 waren er 204 sportclubs bekend die op 

het buitensportterrein geheel of deels rookvrij zijn. 

WEURO2017
In 2017 werd het Europees Voetbalkampioenschap voor 

vrouwen in Nederland georganiseerd. UEFA, World Heart 

Federation (WHF) en de KNVB wilden graag WEURO2017 

gebruiken om hun maatschappelijke rol te benadrukken 

en een actieve leefstijl bij kinderen te bevorderen. Daarvoor 

is een samenwerking aangegaan met de Hartstichting; een 

logische en natuurlijke partner. Rondom WEURO2017 is 

een beweegprogramma (Speel je Fit) voor jonge kinderen 

(8/12 jaar) ontwikkeld. Zo werd de doelgroep op een  

positieve en aantrekkelijke manier gestimuleerd sportieve 

oefeningen te doen en meer te gaan bewegen.  

De geïntegreerde inzet van middelen (o.a. events, YouTube, 

ambassadeurs, print/poster, scholenprogramma’s) hebben 

een positief effect gehad en hebben geleid tot een  

45% van de kinderen
van 4 tot 12 jaar voldoet niet aan de nieuwe  
beweegrichtlijnen (CBS 2016) 

72% van de jongeren
van 12 tot 18 jaar voldoet niet aan de nieuwe  
beweegrichtlijnen (CBS 2016)

1 op de 7 kinderen
van 4 tot 12 jaar heeft overgewicht (TNO 2009)

12% van de middelbare 
scholieren
van 12-18 jaar rookt (Trimbos 2015)
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aandacht gekregen. De ambassadeurs van deze Stoptober- 

editie waren dit jaar modeontwerpster Olcay Gulsen, 

zanger Nielson en radio-dj Koen Hansen.

Stop kindermarketing ongezonde 
voeding
De Hartstichting is mede-oprichter en dagelijkse  

coördi nator en woordvoerder van de Alliantie Stop 

kinder marketing ongezonde voeding. De Hartstichting 

vindt dat ieder kind het recht heeft om op te groeien in 

een gezonde omgeving. Een gezonde omgeving leidt tot  

gezondere kinderen met een gezond voedingspatroon, 

een gezond gewicht en op latere leeftijd minder risico op 

hart- en vaatziekten. Kindermarketing van ongezonde 

voedingsmiddelen is een belangrijke factor voor het ont-

staan van een ongezond voedingspatroon en overgewicht. 

Ons doel: een ban op de marketing van ongezonde 

voedings middelen richting kinderen. 

Het werk van de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde 

voeding wierp in 2017, net als in 2016, zijn vruchten af. Op 

23 februari 2017 stemde de Tweede Kamer in met de motie 

succesvol maatschappelijk sponsorproject voor UEFA/

KNVB én de WHF/Hartstichting. WEURO 2017 heeft voor 

zeer veel publiciteit en enthousiasme in de Nederlandse  

samenleving gezorgd en was daarmee een fantastisch 

platform voor de Hartstichting om met een groot publiek 

te communiceren. Ook heeft KNVB/UEFA de mogelijk-

heid geboden om alle vrijwilligers van WEURO 2017 te 

benaderen met een speciaal aanbod voor gratis deelname 

aan een reanimatiecursus. Het Speel je Fit-programma is 

ook richting de eigen medewerkers van KNVB/UEFA en 

Hartstichting onder de aandacht gebracht door het  

uitdelen van ‘hartballen’ en het actief spelen van het  

beweegprogramma. Tenslotte is er voor het Speel je Fit- 

programma aandacht geweest in Totally Fit Kidz op  

Telekids, het TV-kinderprogramma van de Hartstichting.

Stoptober
De vierde editie van Stoptober (waar de Hartstichting 

mede-initiatiefnemer van is) was in 2017 wederom een 

succes, met ruim 57.000 deelnemers. Nieuw dit jaar was 

het Stophuis, waarbij vijftig mensen vijf dagen en vier 

nachten lang met elkaar probeerden af te rekenen met 

hun rookverslaving. Dit heeft op TV en vooral online veel 
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van het CDA (Bruins Slot) over kindermarketing:  

de naleving van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen 

door de voedingsindustrie moet onafhankelijk worden 

gemonitord. De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde 

voeding is blij met dit besluit. Voorheen deed de voedings-

industrie deze monitoring zelf. Het monitoringsonder-

zoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van 

Volksgezond heid Welzijn en Sport (VWS), heeft in 2017 

plaatsgevonden en zal naar verwachting in het eerste 

kwartaal van 2018 worden gepubliceerd.

Het ministerie van VWS publiceerde in mei 2017 het  

onderzoek ‘Kindermarketing – Criteria Reclamecode Voor 

Voedingsmiddelen vergeleken met de Richtlijnen Schijf 

van Vijf’. De Alliantie ziet in het onderzoek, uitgevoerd 

door het Voedingscentrum, bevestigd dat kinderen beter 

beschermd moeten worden tegen kinderreclame voor 

voedingsmiddelen die buiten de Schijf van Vijf vallen.  

De voedingscriteria van de industrie (opgenomen in de 

Reclamecode Voor Voedingsmiddelen) zijn met name 

opgesteld voor categorieën van bewerkte producten, die 

meestal niet in de Schijf van Vijf vallen. Dit betekent dat 

het niet de voedingsmiddelengroepen zijn die volgens de 

Gezondheidsraad bijdragen aan het verminderen van 

ziekterisico. Politiek en overheid zijn nu aan zet voor 

scherpere regelgeving.

Naar aanleiding van maatschappelijke druk vanuit de  

Alliantie en haar partners en een oproep van staatssecretaris 

Van Rijn van het ministerie van VWS (Rutte II) om  

maat regelen te treffen tegen kinderidolen op de verpakking 

in 2016, kondigde de Federatie Nederlandse Levensmiddelen 

Industrie (FNLI) het voornemen aan om kinderidolen niet 

langer toe te laten op de verpakking. Helaas moeten wij 

constateren dat dit nog niet is doorgevoerd.

Slow Food Youth Network (SFYN) heeft zich een half jaar 

ingezet voor de Hartstichting, specifiek voor kinder-

marketing. De Hartstichting wilde de denkkracht  

gebruiken van dit jongerennetwerk dat als missie heeft 

ons voedsel landschap te verduurzamen en gezonder te  

maken. Op hun advies zijn wij een onderzoek gestart 

naar het kindermarketingbeleid van de voedingsindustrie. 

De publicatie van dit onderzoek volgt in 2018.

Naast het vervullen van de trekkersrol binnen de Alliantie 

heeft de Hartstichting veel geïnvesteerd in gesprekken 

met de voedingsindustrie.

De Alliantie is in 2017 wederom uitgebreid met twee  

partners: UNICEF Nederland en de gemeente Rotterdam.

Productverbetering
De Hartstichting zet zich in voor het verbeteren van de 

samenstelling van bewerkte voedingsmiddelen. Dit is 

nodig, want veel producten bevatten onnodig veel zout, 

verzadigd vet en suiker. Een voedingspatroon met veel 

zout, verzadigd vet en suiker draagt in belangrijke mate 

bij aan het ontstaan van chronische ziektes zoals hart- en 

vaatziekten. De Hartstichting vindt dit onacceptabel en 

zet zich daarom in voor gezondere alledaagse voedings-

middelen.

Het grote aanbod aan ongezonde producten maakt het 

voor consumenten moeilijk gezonde keuzes te maken die 

passen bij de richtlijnen van de Gezondheidsraad.

Productverbetering gaat niet vanzelf. Er ligt een duidelijke 

verantwoordelijkheid bij de producenten als het gaat om 

productverbetering, waarbij de overheid de kaders stelt  

en de uitvoering controleert.
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In Nederland is de eerste goede stap al gezet: begin  

2014 heeft de minister van VWS (Rutte II) het Akkoord 

Verbetering Productsamenstelling gesloten met de  

voedingsmiddelenproducenten. Doel is om vóór eind 

2020 de hoeveelheid zout, verzadigd vet en calorieën  

(suiker en vet) in bewerkte voedingsmiddelen te vermin-

deren, zodanig dat iedereen die volgens de aanbevelingen 

van de Gezondheidsraad eet en drinkt, automatisch aan de 

richtlijnen voor deze nutriënten voldoet. De producenten 

dragen zelf verantwoordelijkheid voor het halen van de 

doelen voor het gezonder maken van hun producten,  

waar ze zelf voorstellen voor doen (zelfregulering).  

Hoewel dit een stap in de goede richting is, plaatst de 

Hartstichting kanttekeningen bij de ambities en het (lage) 

tempo van het Akkoord.

Uit het monitoringrapport van de NVWA, dat in 2017 is 

gepubliceerd, blijkt dat productverbetering langzaam 

gaat. De focus van de industrie ligt momenteel op zout. 

Naast zout, is verlaging van het gehalte verzadigd vet en 

suiker noodzakelijk.

Op het gebied van productverbetering werken we samen 

met de Consumentenbond, Nierstichting en het Diabetes 

Fonds. We zijn ervan overtuigd dat we meer bereiken als 

we één krachtig front vormen en samen de lobby richting 

politiek en overheid voeren. Ook werken we samen met 

onze zusterorganisaties in andere landen. Zo verdedigt 

het European Heart Network onze standpunten tijdens 

overleggen binnen de Europese Unie.

We doen het niet alleen!

Wij bedanken iedereen die 
heeft bijgedragen! In 2017 
waren dat in het bijzonder:
Rookvrije Generatie

Longfonds, KWF Kankerbestrijding, alle partners van de 
Alliantie Nederland Rookvrij!, Tobacco Free Portfolios, 
VBDO, KPMG en ABN AMRO en verder alle organisaties 
en individuen die zich op grote en op kleine schaal hebben 
ingezet om dichter bij een Rookvrije Generatie te komen.

Gezonde School

Ministeries van VWS en OCW, Rijksinstituut voor Volks-
gezondheid en Milieu, MBO Diensten, VO-Raad, PO-Raad, 
GGD GHOR, SO aids, Trimbos Instituut, Veiligheid.nl, 
Pharos, KVLO, NOC*NSF, St. School & Veiligheid, KWF 
Kankerbestrijding, Ouders&Onderwijs, TNO.

Stop kindermarketing ongezonde voeding

De Alliantie is uitgebreid en bestaat eind 2017 uit de  
volgende partners:  
AJN Jeugdartsen Nederland, de Consumentenbond,  
het Diabetes Fonds, de gemeente Amsterdam, de GGD 
Amsterdam, de gemeente Rotterdam, de Hartstichting,  
MEREM, de Nederlandse Associatie voor de Studie van 
Obesitas, de Obesitas Vereniging, Ouders van Waarde, de 
Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse 
Vereniging voor Kindergeneeskunde, UNICEF Nederland, 
het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en wetenschappers 
van de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit.

Productverbetering

Consumentenbond, Nierstichting en Diabetes Fonds.

VOORUITBLIK
Als Hartstichting zetten wij ons de komende 
jaren onverminderd in voor een gezonde samen-
leving. De nadruk ligt hierbij met name op  
het verbeteren van de productsamenstelling van 
voeding en op tabaksontmoediging.  
In 2018 werken we verder aan rookvrije sport-
verenigingen. Ons doel: eind 2018 zijn 500 
sportverenigingen rookvrij.  
We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met 
andere gezondheidsfondsen om onze jeugd 
gezond te laten opgroeien.
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Er leven in Nederland ruim 1 miljoen mensen met een hart- of vaatziekte. 
Veel van deze mensen ervaren beperkingen in hun dagelijks leven.  
De Hartstichting wil dat deze mensen verder kunnen met hun leven.  
We bieden informatie, steun en een luisterend oor. Verder zetten we  
ons elke dag in voor een betere kwaliteit van zorg en behandeling,  
samen met De Hart&Vaatgroep, die vanaf 2018 verder gaat onder de 
naam Harteraad.

Mensen helpen  
de regie te houden

€ 5.675.901
uitgegeven aan ‘Regie op  

eigen leven en zorg’ in 2017.
Dat is 10,1 procent  

van het totaal.MINDER LAST



Het hebben van een hart- of vaatziekte 
kan zowel lichamelijk als psychisch  
een behoorlijke belasting zijn.  
De Hartstichting wil de last verminderen 
en mensen (weer) grip geven op hun 
leven en de geboden zorg.

De Hartstichting en De Hart&Vaatgroep, 
de patiëntenvereniging voor mensen 
met een hart- of vaataan d oening,  
werken hierin nauw samen. Deze 
samen werking heeft vorm gekregen in 
de gezamenlijke afdeling Patiënt.  
Samen krijgen we meer voor elkaar.

Het werk van de afdeling Patiënt  
bestaat uit:
• individuele belangenbehartiging  

door voorlichting, bijeenkomsten,  
lot genotencontact, vakanties.

• collectieve belangenbehartiging  
door inzet voor betere kwaliteit van 
zorg en behandeling.

Doelstellingen voor eind 2017
• 50 procent van de mensen met een 

hart- of vaatziekte, hun naasten en 
geïnteresseerde groepen, maken  
gebruik van onze diensten. Zo willen 
wij patiënten, familie en overige  
betrokkenen steunen en sterken.

• De Hartstichting en De Hart& Vaatgroep 
hebben invloed op alle belangrijke 
beleidsbeslissingen op het gebied van 
hart- en vaatziekten. Zo bevorderen 
we goede kwaliteit van behandeling 
en zorg.

Doelen Resultaten 2017

22.549
patiënten en naasten 

die door ons  
georganiseerde  

landelijke en regio-
nale bijeenkomsten 

bezoeken

798.944
contacten met  

patiënten en naasten

9.560
vragen zijn  

beantwoord via  
telefoon, e-mail,  

chat en brief

199
gesprekken gevoerd  

in het kader van  
de nazorgservice  
‘Van ziekenhuis  

naar thuis’

20
Hartenwijzers  

ingezet en 10 extra 
Hartenwijzers  

opgeleid

2.446 
leden van het digitale 

Hart&Vaatpanel  
worden maandelijks 

geraadpleegd
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TikkieRing, logboek en website om 
te helpen bij verwerking
Voor kinderen met een aangeboren hartaandoening is het 

extra lastig om de ziekte een plek te geven. Zij ondergaan 

op jonge leeftijd vaak zware operaties en kunnen zich niet 

altijd goed uiten. Jonge hartpatiëntjes hebben veel baat bij 

het gebruik van de TikkieRing. Zo kunnen ze, ook als ze 

ouder zijn, met hun familie en vrienden over hun ziekte 

praten, aan de hand van de bedeltjes die ze bij de verschil-

lende onderzoeken en behandelingen krijgen. Dat helpt 

hen bij het verwerkingsproces. In 2017 waren er 472 aan-

Hartvrienden voor jonge  
hartpatiënten en hun familie
‘Hartvrienden’ is sinds 2015 een programma met verschil-

lende activiteiten voor hartpatiëntjes en hun familie: 

Tikkiering, TEAM Hartvrienden, Hartenwijzers, vakanties 

en Hartvriendenevents. Jaarlijks worden 1.400 kinderen 

met een hartaandoening geboren. Door het organiseren 

van verschillende activiteiten voor deze kinderen en hun 

ouders helpen we hen hun aandoening een plaats te geven 

in hun leven en er beter over te kunnen praten, bijvoor-

beeld met vriendjes. 

Activiteiten 2017
In 2017 hebben we veel mensen kunnen voorzien van passende informatie, die 
hen helpt om grip te krijgen op hun aandoening. Ook waren er veel ontmoetingen 
tussen patiënten, naasten en gelijkgestemden van alle leeftijden en met veel 
verschillende achtergronden. Met inzet van velen konden we, samen met de 
zorgverleners, werken aan meer kwaliteit in de zorg. 
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meldingen voor de Tikkiering (mensen die een Tikkiering 

hebben en een profiel aanmaken op de site). Er werden  

483 Tikkies (bedels) uitgegeven. Bij de TikkieRing horen 

ook een logboek en een online platform. Zo kunnen ouders 

en de kinderen via verschillende kanalen hun ervaringen 

vastleggen en bewaren en desgewenst met anderen delen. 

Het online platform is geoptimaliseerd en uitgebreid door 

het gebruik van animaties. 

Een nieuwe Tikkie is ontwikkeld: de Ster Tikkie, een  

afsluitende Tikkie bij het overlijden van een kind.  

Voorafgaand aan de ontwikkeling van de Ster Tikkie is  

een behoeftenonderzoek gedaan, waarvan de uitkomsten 

tijdens een besloten bijeenkomst met ouders van een  

overleden kind in het WKZ Utrecht werden gepresenteerd. 

Alle kinderhartcentra gebruiken inmiddels de Tikkiering 

en er is belangstelling vanuit andere kinderafdelingen en 

vanuit het buitenland.

TEAMHartvrienden
Het verbinden van mensen op basis van hun betrokkenheid 

met hart- en vaataandoeningen kent bij De Hart&Vaatgroep/ 

de afdeling Patiënt vele verschijningsvormen. Patiënten, 

naasten, ouders en kinderen en zorgverleners ontmoeten 

elkaar bij veel gelegenheden, zowel landelijk, regionaal als 

online. Om de binding meer vorm te geven en duurzamer 

te maken is gewerkt aan de ontwikkeling van communities 

en aan betere systemen voor registratie, feedback en  

raadpleging, zoals het patiëntenpanel. Als onderdeel van  

Hartvrienden is in samenwerking met het KPN Mooiste 

Contact Fonds en met de jongeren zelf, een app/online 

platform gerealiseerd voor jongeren van 12-18 jaar met  

een hartaandoening. Met dit medium kunnen we deze  

moeilijker te bereiken groep steunen én bereiken.

‘Hartenwijzers’, ervaringen delen
Hartenwijzers zijn ouders van een kind met een  

hartaandoening, die andere ouders van een kind met een 

aangeboren hartaandoening op weg helpen. Zij hebben 

dezelfde hectische periode en ervaringen achter de rug en 

weten dus wat ouders meemaken. We hebben deze ouders 

getraind en brengen ze bij elkaar. In 2017 zijn twintig 

Hartenwijzers ingezet voor lotgenotencontact, en er zijn 

tien extra Hartenwijzers opgeleid. In het najaar is een 

Facebookgroep opgezet door en voor ouders met een  

overleden kind.

Vakanties voor hartpatiëntjes en hun 
familie: ‘Onbezorgd er even uit’
Kinderen met een aangeboren hartaandoening konden 

alleen of met hun gezinsleden op vakantie en zo in contact 

komen met andere kinderen die in dezelfde situatie zitten 

als zij. Tachtig vrijwilligers inclusief een medisch team 

zorgden voor onvergetelijke vakanties. 
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tijdens de Events. Door het splitsen van de leeftijden  

konden we veel gerichter aan de slag met ouders, wat zeer 

is gewaardeerd. Omdat de leeftijdsgroep 12-18 jaar in de 

ochtend ook inhoudelijk aan de slag ging, hadden we in 

de middag nog een (sportieve) meerkamp. De Hartvrienden 

Events zijn mede mogelijk gemaakt door de inzet van  

45 vrijwilligers.

Contacten met patiënten en naasten
Via de Infolijn Hart en Vaten, onze website en voorlichtings-

materialen bieden we informatie, lotgenotencontact, hulp 

en een luisterend oor. Ook organiseren we zowel landelijk 

als regionaal informatiebijeenkomsten, trainingen en 

vakanties. Op deze manier steunen en helpen we mensen 

om meer grip op hun leven te krijgen. De voorlichters van 

de Infolijn Hart en Vaten beantwoorden vragen over hart- 

en vaatziekten. Deze vragen kwamen via sociale media,  

per telefoon, e-mail, chat of brief binnen. In 2017 kwamen 

798.944 patiënten en naasten met ons in contact. Er zijn 

9.560 vragen over hart- en vaatziekten beantwoord.

Hart&Vaatpanel: ‘jouw mening telt’
Via het digitale Hart&Vaatpanel kunnen snel onderwerpen 

besproken worden met patiënten en hun naasten. Sinds 

eind 2017 zijn er 2.446 leden die maandelijks worden 

geraadpleegd en om hun mening gevraagd.

Hart&Vaatcafés: ‘laagdrempelige 
plek voor kennis delen’
Hartpatiënten en hun naasten krijgen tijdens een  

Hart &Vaatcafé informatie en gaan met elkaar in gesprek. 

Ze vinden een luisterend oor en wisselen ervaringen,  

informatie en tips uit. Het Hart&Vaatcafé blijkt een plek 

waar patiënten en hun naasten graag komen en wat 

zieken huizen graag mee-organiseren. In 2017 zijn er  

vijftig Hart&Vaatcafés in en met ziekenhuizen  

georganiseerd. Gemiddeld bezoeken zo’n zestig tot  

tachtig bezoekers deze cafés. 

Regionale bijeenkomsten:  
‘informatie in eigen buurt’
Deze bijeenkomsten hebben een informerend/voorlichtend 

karakter. Er is altijd ruimte en gelegenheid voor lotgenoten-

In 2017 zijn er zeven vakanties georganiseerd, waaraan  

135 kinderen hebben deelgenomen.  

De Jongerenweek 18-22 jaar is wegens te weinig animo 

niet doorgegaan.  

Bij de vakanties in de leeftijdscategorie 0-18 jaar was het 

aantal nieuwe deelnemers opvallend hoog, waarschijnlijk 

door het ingezette programma Hartvrienden. De vakanties 

zijn altijd zeer gewaardeerd, maar toch werd in 2017  

besloten per 2018 te stoppen met de organisatie ervan.

Er zijn immers andere mogelijkheden gekomen om de 

doelgroep goed te kunnen bedienen, aansluitend op  

hun wensen en behoeften. De komende jaren gaat  

De Hart&Vaatgroep (vanaf 2018 Harteraad) nieuwe activi-

teiten organiseren en nieuwe manieren ontwikkelen om 

een grotere groep patiënten en naasten te betrekken.

Hartvrienden events
Mede naar aanleiding van een onderzoek onder de doel-

groep is besloten om niet één Hartvrienden Event voor 

kinderen van 0-18 jaar te organiseren, maar drie: 0-5 jaar, 

5-12 jaar en 12-18 jaar. In het najaar vonden deze plaats in 

het Nationaal Luchtvaart-Themapark Aviodrome.  

Er waren in totaal 175 kinderen aanwezig: 62 kinderen  

0-5 jaar, 71 kinderen 5-12 en 42 jongeren (12-18). In totaal 

152 ouders hebben het ouder programma bijgewoond 
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contact. Daarnaast zijn er voorlichtingsbijeenkomsten  

in ziekenhuizen, de zogenaamde infomodules, waar  

patiënten geïnformeerd worden over gezonde leefstijl-

mogelijkheden. Er zijn 356 bijeenkomsten georganiseerd, 

waarvan 26 landelijke bijeenkomsten en 330 regionale 

bijeenkomsten.

Keuzehulpen: ‘patiënt en behandelaar 
maken samen keuzes’
Keuzehulpen helpen hartpatiënten om samen met hun 

arts een goede behandeling te kiezen. Ze beschrijven  

verschillende behandelmethoden die een cardioloog  

tijdens het gesprek aan de patiënt kan voorleggen en om 

zo te komen tot de beste keuze.

Ook in 2017 is er gewerkt aan verschillende keuzehulpen, 

die nu in de praktijk worden gebruikt. Voorbeelden zijn 

de consultkaarten ‘antistolling bij trombose’ en ‘kiezen 

voor DNA-diagnostiek’.

‘Van ziekenhuis naar thuis’: nazorg 
in de eerste fase thuis
Na ontslag uit het ziekenhuis worden mensen die aange-

geven hebben daar prijs op te stellen, opgebeld door een 

medewerker van de Infolijn. Deze nazorgservice heeft als 

doel hen tijdens de eerste fase thuis houvast te bieden.  

De voorlichter biedt een luisterend oor en dient als vraag-

baak en informeert over de patiëntenvereniging. Er zijn 

199 mensen gebeld.

Er is in 2016 een pilot gehouden ‘Van ziekenhuis naar 

thuis’ met het Radboudumc in Nijmegen. Deze pilot is  

in 2017 voortgezet, vanwege de goede waardering door 

patiënten van gemiddeld het cijfer 8.3. Vanaf 2018 gaan  

we vrijwilligers inzetten voor de nazorgservice.

Participatie in kwaliteitsstandaarden: 
samenwerking voor een beter  
resultaat
In 2017 hebben we samen met zorgaanbieders gewerkt  

aan het opstellen en actualiseren van acht richtlijnen voor 

verschillende behandelingen van hart- en vaatziekten,  

de ‘kwaliteitsstandaarden’. Een goede richtlijn beschrijft 

naast behandelopties ook de organisatie van de zorg en is 

een coproductie van behandelaar en patiënt.

VOORUITBLIK
In 2018 begint voor zowel de Hartstichting als 
voor Harteraad (voorheen De Hart&Vaatgroep) 
een nieuwe meerjarenbeleids periode.  
De Hartstichting zet in op vermindering van  
ziektelast, Harteraad op verbetering van kwaliteit 
van leven en kwaliteit van zorg voor mensen met 
hart-en vaataandoeningen.  
De onderlinge versterking en verwijzing krijgt 
gestalte in samenwerkingsprogramma’s. 

We doen het niet alleen!

Wij bedanken iedereen die 
heeft bijgedragen! In 2017 
waren dat in het bijzonder:
Alle patiënten en hun naasten die hun ervaringen met  
ons gedeeld hebben, de vrijwilligers die zich overal in het 
land hebben ingezet voor hun medepatiënten en alle zorg-
verleners die met ons gewerkt hebben aan betere zorg!

Realisatie van kwaliteitscriteria:  
perspectief van de patiënt op kwaliteit
Kwaliteitscriteria beschrijven wat goede zorg en  

behandeling is vanuit het perspectief van de patiënt.  

Deze kwaliteitscriteria worden onder meer gebruikt bij 

het opstellen van richtlijnen, informatiemateriaal en in  

de gesprekken met zorgverzekeraars over zorginkoop.

In 2017 waren twaalf sets kwaliteitscriteria beschikbaar en 

geactualiseerd.

Stressmanagement: minder stress  
bij hart en vaatziekten
Mensen kunnen stress, als risicofactor voor hart- en  

vaataandoeningen, verminderen door gericht te trainen.  

De ontwikkelde training is gegeven door ervarings-

deskundige trainers. Er is een e-learningmodule  

beschikbaar, die ook zelfstandig gebruikt kan worden.
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Onderzoek  
met impact
Nederland telt 1,4 miljoen hart- en vaatpatiënten in Nederland.  
Elke dag overlijden er meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten, 
meer vrouwen dan mannen. Onderzoek en kennis zijn nodig om ziekte 
en sterfte te voorkomen. De Hartstichting financiert en stimuleert  
onderzoek mede dankzij heel veel donateurs. De Onderzoeks agenda, 
die in 2014 is opgesteld, geeft richting aan onze onderzoeksfinanciering. 
We werken nu heel gericht op bepaalde thema’s waar de urgentie hoog 
is. Dit doen we samen met zo veel mogelijk partijen.

€ 24.240.587
uitgegeven aan wetenschappelijk  

onderzoek in 2017.
Dat is 43,2 procent  

van het totaal.MEER KENNIS



Hoe kunnen we hart- en vaatziekten beter 
voorkomen, herkennen en behandelen? 
En hoe kunnen we patiënten beter laten 
leven met hun ziekte? Onderzoek leidt  
tot nieuwe kennis, waarmee we de nood-
zakelijke oplossingen kunnen realiseren. 
Dit doen we door:
• individuele talentvolle onderzoekers te 

ondersteunen met de zogeheten 
Dekkerbeurzen. Ook stimuleren we  
dat het netwerk van hart- en vaat-
onderzoekers groeit en zich verder  
ontwikkelt. (zie pagina 37);

• grote onderzoeksverbanden te steunen, 
waarbinnen toponderzoekers van  
verschillende onderzoeksinstellingen 
en met verschillende disciplines samen-
werken aan onderzoek naar hart- en 
vaatziekten;

• onderzoek mogelijk te maken op  
thema’s van de Onderzoeksagenda uit 
2014. Zo focussen we op onderwerpen 
die volgens patiënten, artsen, weten-
schappers én het Nederlandse publiek 
het belangrijkst zijn om hart- en vaat-
ziekten terug te dringen. (zie pagina 35);

• samen met onderzoekers, financiers, 
artsen en patiënten knelpunten in  
onderzoek op te lossen, zoals het goed 
kunnen hergebruiken van onderzoeks-
data en het in de praktijk brengen van 
nieuwe onderzoeksresultaten.

Doelstellingen voor eind 2017
• We hebben een talentontwikkelings-

programma gerealiseerd waardoor 
meer onderzoekers nationaal en  
internationaal succesvol zijn.

• We hebben de beste onderzoeks-
programma’s kunnen voortzetten zodat 
hun resultaten zo snel mogelijk bij  
patiënten terechtkomen.

Doelen Resultaten 2017

Bruin vet actief  
maken leidt tot  

minder slagader-
verkalking

Met bloedtest risico 
op hartklachten beter 

voorspellen bij  
volwassenen met een 

aangeboren hart-
aandoening.

Ontdekt is dat  
bepaalde erfelijke 
mutaties leiden tot 

ernstige vormen van 
hartfalen

MRI- en CT-scans bij 
mensen met pijn op de 
borst kunnen onnodige 

hartkathete risaties  
voorkomen

30 eiwitten betrok ken 
bij de cholesterolhuis-
houding en chronische 

ontstekingsreacties 
zijn ontdekt en getest 

Goede behandeling 
risicofactoren tijdens 
leven kan kwart van 

sterfte door beroerte 
voorkomen
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1.  Eerder herkennen van  
hart en vaatziekten

We willen hart- en vaatziekten eerder herkennen.  
Dit redt levens en voorkomt onherstelbare schade.  
In 2020 moet precies in kaart zijn gebracht welke 
klachten op hart- en vaatziekten wijzen.

2. Hart en vaatziekten bij vrouwen
We willen hart- en vaatziekten bij vrouwen net zo 
goed voorkomen, herkennen en behandelen als  
bij mannen. Daarvoor moeten wetenschappers bij  
wetenschappelijk onderzoek dat wij steunen,  
standaard letten op verschillen tussen mannen en 
vrouwen. De kennisachterstand ten aanzien van  
vrouwen moet in 2020 zo veel mogelijk zijn ingehaald.

3.  Betere behandeling van hartfalen 
en hartritmestoornissen

Veel te hoge, onregelmatige hartslag (boezem-
fibrilleren) en hartfalen willen we in 2025 al kunnen 
opsporen en behandelen als mensen nog geen of 

nauwelijks klachten hebben. De behandeling moet 
niet alleen de klachten verminderen, maar ook de 
aftakeling van het hart afremmen.

4. Acute behandeling van beroertes
Snel behandelen voorkomt of beperkt hersenschade 
bij beroertes en vergroot de kans op een zelfstandig 
leven erna. Daarom moet in 2025 de behandeling 
binnen anderhalf uur na de eerste klachten starten bij 
één op de drie patiënten. 

5.  Nieuwe manieren om een gezonde 
leefstijl lang vol te houden

We ontwikkelen drie nieuwe, bewezen manieren  
om een gezonde leefstijl duurzaam vol te houden.  
In 2020 is er een nieuw, effectief en toegankelijk  
concept voor leefstijlbegeleiding voor mensen met 
hart- en vaatziekten. Partijen die onderzoek doen  
op het gebied van gezonde leefstijl gaan met een 
nationaal gecoördineerde aanpak hun krachten  
bundelen.

Onderzoeksagenda – Wat willen we per thema bereiken?

MEER KENNIS



Onderzoeksagenda
In 2015 werkte de Hartstichting voor het eerst met de 

nieuwe Onderzoeksagenda. Op deze agenda staan vijf 

thema’s waarin de Hartstichting extra investeert. Volgens 

burgers, wetenschappers, zorgprofessionals, donateurs  

en patiënten kan er met onderzoek op deze thema’s veel 

bereikt worden in de strijd tegen hart- en vaatziekten.  

De Onderzoeksagenda beschrijft de beoogde resultaten 

over 10-15 jaar. Deze lange termijn hanteren we omdat  

het vaak lang duurt voordat je onderzoeksresultaten kunt 

vertalen naar nieuwe behandelingen en medicijnen. 

Stand van zaken 2017
In 2015 hebben we voor alle thema’s verwoord wat we 

– mede met wetenschappelijk onderzoek – willen bereiken. 

Na de eerste vervolgstappen in 2015 en 2016, hebben we  

in 2017 veel plannen voor nieuw onderzoek uitgerold en 

nieuw onderzoek mogelijk gemaakt.

1. Thema ‘Eerder herkennen hart- en vaatziekten’
In 2015 hebben we tien onderzoekprojecten op dit terrein 

kunnen honoreren. Om ook onderwerpen die nog niet  

aan bod waren gekomen bij deze eerste ronde een kans  

te geven, hebben we in 2017 opnieuw een oproep gedaan  

aan onderzoekers om onderzoeksvoorstellen op dit  

terrein in te dienen. In 2017 konden we hierdoor acht 

nieuwe onderzoeksprojecten toewijzen voor een totaal-

bedrag € 7,6 miljoen.

2. Thema ‘Hart- en vaatziekten bij vrouwen’
Samen met ZonMw konden we in 2016 € 400.000 toe kennen 

aan vijf nieuwe onderzoeken die meer kennis gaan opleveren 

over hart- en vaatziekten bij vrouwen. De projecten zijn in 

2017 van start gegaan. Deze investering vond plaats binnen 

het Kennisprogramma Gender en Gezondheid van ZonMw, 

dat is opgezet om de gezondheidsverschillen tussen  

mannen en vrouwen te verminderen.

Daarnaast investeerden we € 1 miljoen in nieuw onder-

zoek naar het vrouwenhart. Hierin gaan onderzoekers  

van het Maastricht UMC+ en het UMC Groningen op zoek 

naar nieuwe aanknopingspunten om hartfalen door een 

verdikte, stijve hartspier eerder op te sporen en af te rem-

men. Het gaat om een ernstige ziekte die vaker voorkomt 

bij vrouwen dan bij mannen. Het onderzoek is tot stand 

gekomen dankzij samenwerking tussen de Hartstichting 

en het Kennisprogramma Gender en Gezondheid van 

onderzoeksfinancier ZonMw. 

3.  Thema ‘Betere behandeling hartfalen en  
hartritmestoornissen’

Mede dankzij onze steun is de Nederlandse Hart Registratie 

opgericht. In deze registratie gaan cardiologen en hart-

chirurgen van Nederlandse ziekenhuizen gegevens  

over patiënten en de resultaten van hun behandeling 

verzamelen, analyseren en vergelijken. Zo kunnen we 

onderzoeken welke behandelingen het beste werken voor  

welke patiënten, zodat patiënten overal in Nederland  

de beste behandeling kunnen krijgen. De Nederlandse 

Hartregistratie stelt wetenschappers ook in staat de (lange 

termijn) effecten van behandelingen en medicijnen te 

onderzoeken. Dit kan onderzoek naar hart- en vaatziekten 

en innovaties in de toekomst enorm versnellen.

De Hartstichting en het ZonMw-programma Goed Gebruik 

Geneesmiddelen hebben elk € 2,5 miljoen beschikbaar 

gesteld voor onderzoek naar een betere behandeling van 

hartfalen en boezemfibrilleren. Beide ziekten zijn vaak 

niet goed te behandelen. Patiënten houden last van klachten 

en krijgen te maken met ernstige complicaties. Het doel is 

om behandelingen te ontwikkelen die binnen 5 tot 10 jaar 

Activiteiten 2017
In 2017 hebben we weer hard gewerkt om veel nieuw onderzoek in het  
kader van de Onderzoeksagenda mogelijk te maken. We hebben de jaarlijkse  
Dekkerbeurzen aan onderzoekers uitgereikt. En verder zijn er in 2017 weer 
nieuwe resultaten uit gefinancierd onderzoek bekend geworden.
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leiden tot wezenlijke verbeteringen voor mensen met 

hartfalen en boezemfibrilleren. In 2017 konden onder-

zoekers voorstellen indienen voor deze gezamenlijke 

subsidieronde. De toekenning van de gehonoreerde  

projecten zal plaatsvinden in 2018.

Ook via het thema ‘eerder herkennen’ dragen we bij aan 

verschillende projecten op het terrein van hartfalen en 

boezemfibrilleren. Een van de grote samenwerkings-

verbanden die we een vervolgsubsidie konden geven  

richt zich op hartfalen.

4. Thema ‘Acute behandeling beroertes’
De Hartstichting stelde in 2015 € 6 miljoen beschikbaar 

voor onderzoek naar betere behandeling van acute beroertes. 

Na een beoordelingsronde voor project voorstellen, werd 

een nieuw, nationaal onderzoeks consortium opgericht: 

COllaboration for New TReatments of Acute STroke 

(CONTRAST). De onderzoekers focussen op een methode 

die hersenschade bij een herseninfarct beperkt. Deze  

methode wordt verbeterd en voor veel meer patiënten 

toepasbaar gemaakt. Dit grote onderzoeks programma, 

waarin verschillende universiteiten en bedrijven samen-

werken, ging in 2017 van start.

5. Thema ‘Nieuwe manieren om een gezonde  
leefstijl lang vol te houden’
Veel mensen hebben een leefstijl die bijdraagt aan de  

ontwikkeling van hart- en vaatziekten en andere chronische 

aandoeningen. Dit is een complexe maatschappelijke 

uitdaging waarin alleen verbetering komt als partijen hun 

krachten bundelen. Daarom zoeken wij samenwerking 

met andere partijen die willen en kunnen bijdragen aan 

onderzoek op dit terrein.

In 2016 startten de Hartstichting en ZonMw samen een 

nieuwe subsidieronde voor nieuw onderzoek naar het 

volhouden van een gezonde leefstijl. Na een selectie-

procedure konden in 2016 drie nieuwe onderzoeks-

projecten worden toegewezen. De gezamenlijke investering 

bedroeg hiermee € 7,5 miljoen. De toegekende projecten 

gingen in 2017 van start.

Maar liefst 8 miljoen Nederlanders hebben een chronische 

ziekte, de helft ervan zelfs meerdere. Er zijn veel overeen-

komsten in hoe je bij verschillende ziektes kunt voorkomen 

dat mensen die ziek zijn, nog zieker worden. Daarom zijn 

de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), waarvan 

wij deel uitmaken, en de Topsector Life Sciences & Health 

(Topsector LSH) een gezamenlijke procedure gestart voor 

onderzoek dat moet leiden tot innovatieve oplossingen 

om mensen met een chronische ziekte zo fit en betrokken 

mogelijk te laten leven. Naar verwachting zullen de  

onderzoeken in 2018 worden toegekend.

Kwaliteit voorop

Onderzoeksvoorstellen wetenschappelijk én 
maatschappelijk beoordeeld
Zoals gebruikelijk doorlopen alle onderzoeksvoorstellen 

bij de Hartstichting een uitgebreide wetenschappelijke 

beoordelingsprocedure.

Sinds 2015 werken wij met een zogenaamde Commissie 

Maatschappelijke Kwaliteit (CMK). Daarin zitten zorg-

verleners, patiënten, hun verwanten en vertegenwoordigers 

uit de hele breedte van de maatschappij. Kortom, de  

‘eindgebruikers’ die belang hebben bij de uitkomsten  

van onderzoek naar hart- en vaatziekten. Deze commissie 

heeft een serieuze stem in de beoordeling van subsidie-

aanvragen. Ze geeft ook advies over het vergroten van de 

maatschappelijke impact van onderzoek. Onderzoeks-

resultaten vinden niet vanzelf de weg naar de kliniek of 

zorgpraktijk. De CMK beoordeelt bijvoorbeeld of er al 

tijdens het onderzoek rekening wordt gehouden met het 

toepassen van de onderzoeksresultaten in de toekomst.

Jonge onderzoekers ontvangen beurzen
Dertien jonge toponderzoekers ontvingen een Dekker-

beurs. Met deze felbegeerde persoonsgebonden beurzen 

krijgen talentvolle onderzoekers de kans zich verder te 

ontwikkelen en belangrijk onderzoek te doen. De beurzen 

zijn vernoemd naar wijlen dr. E. Dekker, oud-medisch 

directeur van de Hartstichting.

De dertien onderzoeken richten zich op verschillende 

onderwerpen, zoals slagaderverkalking, het hartinfarct  

en leefstijl en risicofactoren. In totaal gaf de Hartstichting 

ruim € 3,6 miljoen subsidie voor de Dekkerbeurzen.

Mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor het werk  

van de Hartstichting reiken de Dekkerbeurzen uit aan de 

onderzoekers.
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Zo veel mogelijk samen
Door onze onderzoeksagenda zijn we in staat om met 

andere onderzoeksfinanciers samen te werken aan  

middelen om onze prioriteiten te verwezenlijken. In 2017 

droegen andere financiers hier meer dan € 4 miljoen aan bij.

Door aan te sluiten bij anderen of andere partijen bereid  

te vinden om in onze plannen te investeren, kunnen we  

zo veel mogelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten 

mogelijk maken. 

De Hartstichting investeert € 1 miljoen in onderzoek naar 

nieuwe behandelingen voor hartfalen, slagader verkalking 

en hartspierziekte. De investering vindt plaats binnen het 

Programma Translationeel Onderzoek van ZonMW. Dit 

programma is opgezet om ervoor te zorgen dat belangrijke 

medische kennis zo snel mogelijk tot een praktische  

oplossing voor de patiënt leidt. In totaal vier onderzoeken 

krijgen een subsidie van de Hartstichting. Zij zijn als beste 

naar voren gekomen uit elf aanvragen die de Hartstichting 

heeft ontvangen én sluiten aan bij de wensen van weten-

schappers, patiënten en artsen.

We hebben twee grote samenwerkingsverbanden van 

onderzoekers een vervolgsubsidie van € 3 miljoen kunnen 

geven om hun resultaten een stap dichter naar  

de kliniek te brengen.

We hebben drie projecten mogelijk gemaakt waarin  

onderzoekers samenwerken met bedrijven om te zorgen 

dat de kennis vertaald kan worden in producten die  

beschikbaar komen voor patiënten.

We hebben gewerkt aan het opzetten van een landelijke 

samenwerking tussen hart- en vaatonderzoekers,  

financiers van wetenschappelijk onderzoek en de overheid. 

Gezamenlijk willen we bereiken dat we hart- en vaatziek-

ten opsporen voordat er onherstelbare schade optreedt.

Nederlandse onderzoekers hebben via het Europese  

netwerk ERA-CVD € 1,25 miljoen binnengehaald voor 

onderzoek naar vroege stadia van slagaderverkalking  

en gevaarlijke vernauwingen in kransslagaders die hart-

infarcten kunnen veroorzaken. In 2017 was er € 8 miljoen 

Jonge onderzoekers ontvangen een Dekkerbeurs
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beschikbaar voor tien projecten. Daarvan hebben vijf  

projecten een Nederlands tintje. De Hartstichting droeg 

€ 850.000 hieraan bij en ZonMw € 400.000. De nieuwe 

onderzoeken gaan in 2018 van start.

Samenwerking met gebruikers van onderzoek zorgt  

ervoor dat onderzoeksresultaten goed aansluiten bij hun 

wensen. Daarom werken we sinds 2017 met gebruikers-

commissies. Samen zorgen we ervoor dat de kennisont-

wikkeling en het gebruik in de praktijk beter en sneller 

verlopen. Op die manier vinden resultaten van onderzoek 

zo snel mogelijk hun weg naar vervolgonderzoek,  

richt lijnen, nieuwe toepassingen en patiëntenzorg.

Onderzoeksresultaten in 2017

• Vrouwen met een extreem hoge bloeddruk tijdens  

hun zwangerschap hebben daarna vaker kalk in hun 

bloedvaten dan andere vrouwen. Dat blijkt uit onder-

zoek van het UMC Utrecht. De vrouwen komen moge-

lijk te laat bij hun huisarts voor medicijnen tegen hart- 

en vaatziekten. De onderzoeksresultaten laten zien dat 

de risicotests die artsen nu gebruiken aanscherping 

nodig hebben.

• Bruin vet actief maken, bijvoorbeeld door kou of bepaalde 

medicijnen, leidt tot minder slagaderverkalking. Actief 

bruin vet blijkt niet alleen het slechte cholesterol te 

verlagen, het zorgt ook voor meer en beter werkend 

HDL, het goede cholesterol. Dit blijkt uit onderzoek  

van het Leids Universitair Medisch Centrum en andere  

onderzoeksinstituten uit Europa en Amerika.

• Met een bloedtest kunnen cardiologen het risico op 

hartklachten beter voorspellen bij volwassenen met een 

aangeboren hartaandoening. Dat ontdekten onderzoekers 

van het Erasmus MC. Bepaalde eiwitten kunnen vertellen 

of iemand een hoog of laag risico loopt op hartklachten. 

Met een bloedtest kun je kleine veranderingen in het 

hart meten, die je niet ziet met de gebruikelijke tests, 

zoals een hartfilmpje (ECG) en een echo van het hart. 

Deze inzichten kunnen cardiologen in de toekomst een 

stap verder helpen. Cardiologen weten na het doen van 

zo’n test beter welke patiënt snel medicijnen of een 

nieuwe ingreep nodig heeft. En ze kunnen patiënten 

sneller geruststellen.

• Onderzoekers aan het Maastricht UMC+ hebben laten 

zien dat MRI- en CT-scans bij mensen met pijn op de  

borst onnodige hartkatheterisaties kunnen voorkomen. 

De resultaten moeten nog wel bevestigd worden door 

onderzoek in andere ziekenhuizen.

• Met steun van de Hartstichting is een grote database 

opgebouwd waarin gegevens van kinderen met aange-

boren hartaandoeningen worden verzameld: KinCor.  

Alle academische kinderhartcentra nemen hieraan deel. 

De gegevens bank bevat al gegevens van meer dan 11.000 

patiënten.  

De database maakt wetenschappelijk onderzoek naar 

aangeboren hartaandoening mogelijk, dat moet leiden 

tot betere zorg en behandelingen voor kinderen met een 

hartaandoening.

• Onderzoekers aan de Radboud Universiteit hebben 

aangetoond dat LDL, het schadelijke cholesterol, dat 

door veranderingen nog schadelijker is geworden, witte 

bloedcellen agressiever maakt. Dit veroorzaakt sneller 

slagaderverkalking. Ze bewezen ook dat bepaalde 

cholesterol verlagers, statines, deze veranderingen in 

witte bloedcellen kunnen voorkomen. Ook blijkt dat 

bepaalde stoffen deze veranderingen tegen kunnen 

gaan. Deze inzichten kunnen mogelijk leiden tot nieuwe 

medicijnen tegen slagaderverkalking.

• Onderzoekers van het AMC hebben variaties in het 

DNA gevonden die beïnvloeden hoe ernstig bepaalde 

erfelijke hartziekten verlopen bij mensen die een aanleg 

hebben voor deze ziekten. Ook hebben ze ontdekt dat 

bepaalde erfelijke moleculen ontbreken in de harten 

van bepaalde patiënten met een ernstige hartspierziekte. 

 De afwezigheid van deze moleculen lijkt te verklaren 

waarom de hartspierziekte bij deze patiënten zo  

ernstig is.

• Onderzoekers van het Erasmus MC ontdekten dat de 

prognose na een beroerte sterk afhangt van de vraag  

of iemand voor de beroerte suikerziekte of boezem-

fibrilleren had of rookte. Een goede behandeling van 

risicofactoren voor hart- en vaatziekten tijdens het  

leven bleek een kwart van alle sterfte na een beroerte te 

kunnen voorkomen.
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VOORUITBLIK
• We werken uit hoe we met onderzoek het 

beste kunnen bijdragen aan de nieuwe strategie 
van de Hartstichting.

• We maken een plan om een onderzoeks-
programma te realiseren dat zich richt op  
het herstellen en écht genezen van hart- en 
vaatziekten door middel van regeneratieve 
geneeskunde.

• We gaan een zorginnovatieprogramma opzetten 
dat erop gericht is de organisatie van de zorg 
zo te verbeteren, dat de zorg klaar is voor de 
toename van het aantal hart- en vaatpatiënten 
in de toekomst. In dit programma willen we 
veelbelovende projecten succesvol maken en 
uitbreiden, die de ziektelast sterk kunnen 
verminderen.

• We stellen weer een aantal grote samenwer-
kingsverbanden in staat om vervolgsubsidie 
aan te vragen om hun onderzoeksresultaten 
dichterbij de patiënt te brengen.

• We gaan onderzoekers meer in de spotlights 
zetten, zodat we ook mogelijk maken dat meer  
mensen onderzoeksprojecten gericht op  
bepaalde aandoeningen kunnen steunen.

• We gaan verder met het opzetten van een 
alliantie met hart- en vaatonderzoekers,  
onderzoeksfinanciers, patiënten en de  
overheid, waarmee we gezamenlijk optrekken  
om hart- en vaatziekten op te sporen en op te 
lossen voordat er onherstelbare schade heeft 
plaatsgevonden.

We doen het niet alleen!

Wij bedanken iedereen die 
heeft bijgedragen! In het 
bijzonder voor 2017:
ZonMW, Nederlandse Vereniging voor Cardiologie,  
Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), Nederlandse 
Federatie van Universitair Medische Centra (NFU),  
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
(KNAW), Netherlands Hearts Institute, Health Holland*, 
onze partners in het ERA-CVD (European Research Arena, 
Cardio Vasculair Disease) en de Hersenstichting en vooral 
ook: alle referenten die onderzoeksvoorstellen voor ons 
hebben beoordeeld, de leden van de internationale en 
nationale selectiecommissies, de leden van de Weten-
schappelijke Adviesraad en de leden van de Commissie 
Maatschappelijke Kwaliteit.

* Health Holland: het samenwerkingsproject is gefinancierd 
met PPS-toeslag dat door Topsector Life Sciences & Health 
beschikbaar is gesteld aan de Hartstichting ter stimulatie van 
publiek-private samenwerkingen.

• Onderzoekers van een groot samenwerkingsverband 

van verschillende universitaire ziekenhuizen hebben 

processen ontdekt, waardoor bepaalde erfelijke mutaties 

leiden tot ernstige vormen van hartfalen. Deze ziekten 

zijn niet goed te behandelen en komen vooral voor bij 

jonge patiënten. In het vervolg van dit grote project 

gaan de onderzoekers op zoek naar nieuwe behandelingen 

voor deze ernstige aandoeningen.

• Onderzoekers hebben meer dan dertig eiwitten die  

betrokken zijn bij de cholesterolhuishouding en  

chronische ontstekingsreacties ontdekt en getest.  

In dit grote project hebben verschillende universiteiten 

met elkaar samengewerkt.  

Onze cholesterolhuishouding en chronische ontstekings-

reacties spelen een belangrijke rol bij slagaderverkalking, 

een proces dat kan leiden tot hart- en herseninfarcten. 

In vervolgonderzoek gaan de onderzoekers bestuderen 

welke eiwitten het beste aan te pakken zijn met nieuwe 

medicijnen.
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Het hart is de motor van het leven. Wij willen dat iedereen het maximale 
uit het leven kan halen. We werken aan concrete oplossingen om ieders 
hart zo sterk mogelijk te houden of weer sterk te maken. We doen dit  
samen met vrijwilligers, onderzoekers, donateurs, zorgprofessionals en 
bedrijven. Meer dan voorheen stellen we de oplossing centraal. We creëren 
een grotere betrokkenheid zodat iedereen beseft dat de strijd tegen  
hart- en vaatziekten heel hard nodig is en daar graag aan wil bijdragen.  
Zo komen we sneller dichterbij ons doel: hart- en vaatziekten verslaan.

Meer fondsen,  
meer beweging

€ 1.173.336
uitgegeven aan meer fondsen  

en meer beweging  
in 2017.

Dat is 2,1 procent  
van het totaal.
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Meer fondsen & meer beweging  
De Hartstichting werkt aan een sterk 
hart voor iedereen. Zodat iedereen  
gelukkig oud wordt. Wij zien onszelf als 
aanjager in de strijd tegen hart- en vaat-
ziekten en willen daarin samenwerken 
met partijen die samen met ons het  
verschil willen maken.Om onze doel-
stellingen te kunnen bereiken is veel 
geld nodig. Geld om wetenschappelijk 
onderzoek mee te financieren en voor-
lichting te geven. Daarom werven we 
fondsen. Onze strijd vraagt om een  
beweging in de maatschappij. Daarom 
vragen we mensen ook om aandacht en 
tijd. Want hoe meer medestrijders, hoe 
sneller we hart- en vaatziekten kunnen 
verslaan.

Doelstellingen voor eind 2017:
• inkomsten € 49,2 miljoen;
• gemiddelde groei inkomsten:  

7,2 procent per jaar (2016 - 2020);
• opbrengst van € 3,9 miljoen  

uit acties en evenementen.

Doelen Resultaten 2017

€ 8,9
miljoen  

minder door 
nalaten-

schappen

€ 0,8
miljoen meer 
door samen-
werking met 
de zakelijke 

markt

€ 1,0
miljoen meer 
door donaties 

en giften

€ 7,1 miljoen
per saldo lager  

t.o.v. 2016

€ 49,7 miljoen
som van de  

geworven baten

Voor de eerste keer  
organisatie  

11Strandentocht

Samenwerking  
met ABN AMRO

540.089
donateurs

50.199
collectevrijwilligers en 

collectanten
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Mond, Spraak, Arm. Beroertealarm!
Ruim twee derde van de Nederlanders herkent een beroerte 

niet (Bron: GfK 2016). Daardoor wacht men vaak te lang 

met hulp zoeken. Veel slachtoffers arriveren pas na uren 

(gemiddeld zeven uur) op de spoedeisende hulp, terwijl 

het cruciaal is dat behandeling zo spoedig mogelijk start 

om hersenbeschadiging te voorkomen. Daardoor is een 

beroerte de belangrijkste oorzaak van invaliditeit in ons 

land en één van de dodelijkste hart- en vaatziekten. 

Het is daarom van groot belang dat Nederlanders de drie 

meest voorkomende signalen van een beroerte herkennen 

(scheve mond, verwarde spraak, lamme arm) en direct 112 

bellen. Dan overlijden minder mensen aan een beroerte, 

blijft de gevolgschade zo veel mogelijk beperkt en kunnen 

meer mensen na hun beroerte een zelfstandig leven  

leiden. Een beroerte is een vaatziekte en één van de vijf 

speerpunten van de Hartstichting in de strijd tegen hart- 

en vaatziekten. 

In 2016 startte de Hartstichting daarom de campagne 

‘Mond, spraak, arm. Beroerte-alarm!’. We introduceerden 

een ezelsbruggetje om te helpen de drie meest voorkomen-

de signalen van een beroerte te onthouden. De campagne 

bleek direct succesvol. In 2017 zetten we de campagne 

voort, met grote campagneperiodes (tv, radio en sociale 

Activiteiten 2017
In 2017 hebben we gewerkt aan een nieuwe positionering. Uitgebreid markt-
onderzoek liet zien  dat we de oplossing voor hart- en vaatziekten meer centraal 
moeten stellen. Op een meer positie ve manier vragen we aandacht voor  
hart- en vaatziekten. Dit resulteerde in onze nieuwe corporate campagne  
‘De Bloeddruppel’ om geld in te zamelen voor onderzoek naar signaalstofjes in 
het bloed. Als we die signaalstofjes vinden, kunnen we hartinfarcten voorkomen. 
De campagne ‘Mond, Spraak, Arm. Beroerte-alarm!’en de wervingscampagne 
burgerhulpverleners werden vervolgd. Met de vrouwencampagne haalden we 
geld op en vroegen aandacht voor betere diagnostiek. Daarnaast ontwikkelden 
we nieuwe evenementen, boorden we nieuwe fondsenwervende kanalen aan 
en werkten we met zakelijke partners aan gezamenlijke doelen.
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Facebook ontvingen, zoals:

Om de kennis van de signalen op peil te houden investeren 

we ook in 2018 in deze campagne.

kanalen) in januari en mei. In het najaar adverteerden  

we in een groot aantal bladen en liep een online video-

campagne op diverse platforms.

Uit onderzoek blijkt dat 51 procent van de mensen direct na 

een campagneperiode spontaan de drie meest voorkomende 

signalen van een beroerte kunnen noemen. Dat is een 

stijging van meer dan 60 procent (zie grafiek hierboven).

Met deze campagne wonnen we in 2017 een zilveren  

Effie-award (een belangrijke reclameprijs) en een Gouden 

Grand Prix award voor Content Marketing. Voor ons een 

belangrijke erkenning voor de gekozen aanpak. Maar het 

mooiste resultaat was dat we ook in 2017 weer reacties via 

8%

22%

38%

31%

5%

12%

33%

51%

0-meting 1-meting

■ 3 goed

■ 2 goed

■ 1 goed

■ 0 goed

Weergave benoeming drie 
meest voorkomende signalen 
van een beroerte
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Crowdfundingcampagne
In het tweede kwartaal is de Hartstichting evenals in 2016 

een succesvolle crowdfunding-campagne gestart via het 

platform ‘Steun mijn onderzoek’. Hierbij stonden vijf 

innovatieve onderzoeken centraal van meerdere talentvolle 

medische onderzoekers. Donateurs hebben hierbij zelf de 

keuze welk onderzoek zij willen steunen. Elk onderzoek 

heeft het gewenste streefbedrag behaald waardoor deze 

campagne resulteert in het mogelijk maken van onder-

zoek naar:

• een verbetering in de match tussen een donorhart en  

de ontvanger;

• de invloed van de vrouwelijke cyclus op hartklachten;

• het risico van een hartinfarct door stress; 

• nieuwe technologieën (bijv. apps) om hartpatiënten te 

voorzien van informatie over de conditie van hun hart;

• een veilig en snel medicijn bij een beroerte.

 

Inzet sociale media
In 2017 is de inzet op sociale media verhoogd en zowel  

Facebook, Twitter als ook LinkedIn blijven groeien.  

Daarnaast is in het eerste kwartaal een succesvolle pilot 

gestart met Instagram. Het aantal volgers breidt zich 

dagelijks uit waardoor het bereik van de Hartstichting 

steeds groter wordt. Naast bereik door de gestage groei 

aan volgers op sociale media is ook de interactiviteit met 

het publiek van de Hartstichting toegenomen. Dagelijks 

gaat het sociale media-team – bestaande uit vrijwilligers 

en medewerkers van de Hartstichting – de dialoog aan 

met volgers. Hiermee draagt de inzet van sociale media in 

hoge mate bij aan de bindingstrategie en het bevorderen 

van betrokkenheid bij de Hartstichting. 

Evenals in 2016 breekt de Hartstichting in 2017 records  

op LinkedIn. Bovendien is in 2017 is het engagement op 

LinkedIn hoger dan vooraf beoogd.

Lancering nieuwe website
In het najaar van 2017 is de nieuwe website van de  

Hartstichting gelanceerd. Hij stelt ons in staat onze online 

strategie efficiënter in te richten en biedt uitgebreide en 

innovatieve handvatten om relevant te zijn voor zowel 

unieke bezoekers als terugkerende bezoekers. Hierbij  

staan de voorlichtende taak van de Hartstichting en de 

verbetering van kennis centraal. In 2018 wordt de door-

ontwikkeling van hartstichting.nl verder geformaliseerd.

Voorlichting op maat
2017 is het jaar waarin een doelgroep-georiënteerde  

aanpak tot uiting kwam met project ‘Voorlichting op 

Maat’. Hierbij staat centraal dat de webomgeving van  

de Hartstichting de diverse doelgroepen verbindt met 

relevante content en functionaliteiten op basis van:

• de context waarin de doelgroep zich bevindt;

• de (informatie)behoefte van de doelgroep;

• de voorkeuren die de doelgroep heeft met betrekking 

tot de beschikbare informatie en functionaliteiten.

Onderdeel van ‘Voorlichting op Maat’ is de Gids op  

hartstichting.nl. De Gids maakt het bezoekers mogelijk 

om informatie op een laagdrempelige manier te bewaren 

en te delen, zowel op paginaniveau als op het niveau van 

specifieke content (bijvoorbeeld een onderdeel van een 

pagina zoals een video). Zodoende biedt de Hartstichting 

elke doelgroep relevante voorlichting op het juiste  

moment en de juiste plaats. 

Cijfers
social media

5.296.942
bezoekers op de website

5.067
volgers op LinkedIn

92.301
Facebookfans voor Hartstichting

129.002
Facebookfans voor Dress Red Day

15.516
volgers op Twitter

2.400
volgers op Instagram
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Prijzen en nominaties

Prijzen
Corporate campagne ‘Mond, spraak, arm. Beroerte-alarm!’

• SAN Award

• Zilveren Effie

• Contentmarketing Grand Prix Award

Nominaties
Website van het jaar 2017 (categorie goede doelen)

Samenwerking met bedrijven
Bedrijven en goede doelen kunnen elkaar versterken met 

slimme inzet van elkaars expertise. Vaak zijn er gemeen-

schappelijke doelen, die samen veel eerder bereikt kunnen 

worden dan ieder voor zich. Zo zijn de Hartstichting en 

ABN AMRO een samenwerking gestart met als doel bij te 

dragen aan een rookvrije toekomst en innovaties op zorg 

te stimuleren door nieuwe financieringsvormen te onder-

zoeken en expertise van medewerkers in te zetten op onze 

vraagstukken. Dit gaat over een veelvoud van onderwerpen 

van big data tot het nieuwe collecteren.

Ook de samenwerking met Unilever is voortgezet. Door 

samen te werken versterken we elkaar en willen we zo veel 

mogelijk mensen bewustmaken van een gezonde leefstijl. 

Gezond leven verlaagt het risico op hart- en vaatziekten. 

De samenwerking met Opel & Feyenoord heeft er aan 

bijgedragen dat we het beoogde aantal van 170.000  

geregistreerde burgerhulpverleners hebben behaald.  

Zo zorgen we er samen voor dat iedereen in Nederland 

binnen 6 minuten gereanimeerd kan worden bij een hart-

stilstand. Ook de Philips Foundation heeft ons geholpen 

met een laatste eindsprint in de vorm van vier grote 

trainings evenementen in voetbalstadions om mensen in het 

hele land te leren reanimeren. Deze mensen registreerden 

zich na de reanimatietraining als burgerhulpverlener.

Daarnaast hebben we in 2017 in samenwerking met de 

KNVB het project “Speel je Fit” rondom het Womens Euro 

voetbaltoernooi uitgevoerd. Het doel hiervan was om de 

jeugd in beweging te brengen. We deden dit met behulp 

van YouTube-video’s waarin voetballers en BN-ers coole 

moves lieten zien met een bal. Deze video’s hadden een 

enorm bereik, ze zijn bij elkaar ruim 330.000 keer bekeken.

Als Hartstichting zien wij veel toekomst in dergelijke 

partnerships en kijken we uit naar nog veel meer mooie 

samenwerkingen.

VriendenFonds
Twee keer per jaar dient de Hartstichting een aanvraag  

in bij het VriendenFonds van de VriendenLoterij. Het 

Vrienden Fonds laat hartenwensen in vervulling gaan. 

Nederlanders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken 

of die zich inzetten voor de samenleving, worden in het 

zonnetje gezet. In 2017 werd onze aanvraag twee keer 

gehonoreerd en konden we twee patiënten heel blij maken. 

Bijvoorbeeld Wesley van 19 uit Wijk aan Zee: “Mijn  

toekomst ziet er niet goed uit. Ik zal niet heel lang meer  

leven. Ik wilde nog altijd een keer op het veld van Ajax 

staan. Die droom is nu uitgekomen. Ajax betekent heel 

veel voor mij, Klaas Jan Huntelaar is echt mijn held.  

Het was heel erg leuk dat ik hem en het team heb mogen 

ontmoeten.”

 

Contentmarketing Grand Prix Award
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dit onderzoek gericht op het tijdig opsporen van mensen 

met een erfelijke aanleg voor dodelijke hartziekten. Zo 

kunnen ze een behandeling krijgen voordat ze ernstig 

ziek worden of overlijden.

Hartweek
De 50ste collecte van de Hartstichting van 2 tot en met  

8 april 2017 bracht dit jaar € 3.045.453 op. Tegen alle trends 

in steeg de collecteopbrengst met ongeveer € 95.000 ten 

opzichte van 2016. Dankzij de inzet van onze 50.199 collecte- 

vrijwilligers en collectanten is er sinds 2008 voor het eerst 

een stijging. Met de donaties financiert de Hartstichting 

nieuw onderzoek naar het eerder herkennen van hart- en 

vaatziekten. Ook dit jaar was het weer mogelijk om online 

Loterijen
In 2017 steunde de VriendenLoterij ons met € 1,4 miljoen 

met de verkoop van loten. De Nederlandse Loterij / Lotto 

draagt al vele jaren bij aan het werk van de Hartstichting. 

Die bijdrage komt ten goede aan iedereen met hart- en 

vaatziekten, door nieuwe kennis en betere behandelingen. 

Van De Nederlandse Loterij hebben we € 370.000  

ont vangen. Via een video op de sociale media-kanalen van 

de Nederlandse Loterij konden we aan een breed publiek 

laten zien wat voor activiteiten de Hartstichting ontplooit, 

zoals het surfevenement ‘Hoek tot Helder’.

Vermogensfondsen
Vermogensfondsen hebben ons in 2017 ondersteund, 

zowel algemeen als heel specifiek op bepaalde projecten. 

In 2017 droegen vermogensfondsen onder andere bij aan 

het creëren van de 6-Minutenzone in Haaglanden en het 

produceren van een Ster Tikkie, een bedel voor ouders van 

een overleden kindje met een aangeboren hartaandoening. 

Dance Dance Dance
In oktober wonnen Zoey Ivory en Marnix Lenselink de 

finale van Dance Dance Dance bij RTL4. Zij kozen de  

Hartstichting als goed doel, de € 100.000 ging naar het 

onderzoek van Peter van Tintelen. De Hartstichting steunt 
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Daarnaast maakte de Hartstichting, samen met drie  

andere goede doelen, deel uit van het kernteam dat de 

campagne toegift.nl startte. Dit is een meerjarige campagne 

om het Nederlands publiek te laten beseffen dat je ná 

leven nog één keer kan opkomen voor je idealen, via de 

organisatie waar je hart nu naar uitgaat. In 2017 sloten zich 

89 goededoelenorganisaties aan bij dit initiatief. Eind  

november werden een tv-spot en de website www.toegift.nl 

gelanceerd.

Acties en evenementen
In lijn met 2016 heeft de Hartstichting meer geld opgehaald 

met eigen acties en meer eigen evenementen georganiseerd. 

Zo heeft de Hartstichting meer inkomsten uit evenemen-

ten kunnen halen, is het aantal contact momenten (met 

een jongere doelgroep) verhoogd en hebben meer mensen 

een positieve beleving van de Hartstichting. 

In oktober organiseerden we – dit jaar voor het eerst –  

het evenement de 11Strandentocht. Met dit wandel- en 

hardloopevenement langs de Noordzeekust heeft de  

Hartstichting € 120.115 ingezameld.

Daarnaast ondersteunden we initiatieven in het land om 

een nog mooier resultaat te behalen. Goed voorbeeld is de 

tweede editie van ‘Hoek tot Helder’, een kitesurfmarathon 

waarbij honderd kiters € 94.000 ophaalden voor de  

Hartstichting.

te doneren én via de online collectebussen op Facebook. 

Vanwege de 50ste collecte dit jaar zijn zo’n 70 Hartstichting- 

medewerkers op dinsdag 28 maart in 2,5 uur tijd van het 

hoofdkantoor in Den Haag naar het huis van echtpaar  

Jan en Annet Hulsbos in Zoeterwoude gelopen. Met deze 

12,5 km lange wandeling verrasten en bedankten zij deze 

collecte-vrijwilligers voor het organiseren van de 50ste 

collecte in hun gemeente. De jubilerende collecte-vrijwil-

ligers staan symbool voor alle vrijwilligers die zich jaar in 

jaar uit belangeloos inzetten voor de strijd tegen hart- en 

vaatziekten.

Nalatenschappen
In 2017 ontving de Hartstichting € 13,6 miljoen euro uit 

nalatenschappen. Het bedrag dat wij jaarlijks mogen 

ontvangen uit nalatenschappen, draagt substantieel bij 

aan de inkomsten waarmee vooral wetenschappelijk  

onderzoek wordt gefinancierd. Om in de toekomst deze 

vorm van inkomsten te laten groeien is een programma 

ontwikkeld om mensen te attenderen op de mogelijkheid 

van ‘geven bij testament’. In dit kader organiseerden we 

het afgelopen jaar tien regionale bijeenkomsten waar 

onder meer een presentatie door de lokale notaris deel 

uitmaakt van het programma. We bereikten hiermee  

bijna 800 donateurs die op deze manier persoonlijk  

geïnformeerd werden en betrokken raakten bij de  

doelstellingen van de Hartstichting. Ook merkten we  

een groeiende belang stelling voor het Erfenisdossier.  

Dit handige hulpmiddel dat door de Hartstichting  

zowel in boekvorm als digitaal wordt aangeboden, bevat 

praktische informatie en helpt om wensen rond bezittingen 

overzichtelijk vast te leggen voor nabestaanden.  

Het boekje werd ruim 4.000 keer aangevraagd.
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De Hartstichting in de media

Onderzoek:  
verhoogd  
cholesterol  
vrouwen is  
erfelijk
Dagblad van het Noorden,  
19-02-2017

Als jonge vrouwen een sterk 
verhoogd gehalte aan ‘slecht’ 
cholesterol in hun bloed hebben, 
is dat vaak erfelijk. Dat blijkt uit 
onderzoek van het Universitair 
Medisch Centrum Groningen 
onder vrouwen van gemiddeld 
33 jaar oud uit Friesland, Drenthe 
en Groningen, die meedoen aan 
het Lifelines-onderzoek. 
Choles terol oftewel bloedvet is 
er in twee soorten: het ‘slechte’ 
LDL en het ‘goede’ HDL. Bij 
ongeveer 20 procent van de 
onderzochte vrouwen met een 
fors verhoogd LDL-cholesterol 
bleek de oorzaak erfelijk te zijn. 
Zij hebben een zeer sterk ver-
hoogde kans op het krijgen van 
hart- en vaatziekten.

Risico hartinfarct 
door slagader-
verkalking wordt 
onderschat
Radar, 21-03-2017

Ruim 70 procent van de Neder-
landers van 35 jaar en ouder 
denkt ten onrechte dat slagader-
verkalking te genezen is.  
De gevolgen van de aandoening 
zijn echter onomkeerbaar. Dat 
meldt de Hartstichting. Slagader-
verkalking is een langzaam en 
onzichtbaar proces in de bloed-
vaten dat ervoor zorgt dat de 
slagaders steeds verder ver-
nauwen. Het is de belangrijkste 
oorzaak van een hartinfarct maar 
vrijwel niemand weet dat de 
verkalking al in de jeugd begint.

ABN AMRO  
stapt uit de  
tabakssector
Trouw, 05-07-2017

ABN AMRO sluit de deuren 
voor de tabaksindustrie. De 
systeembank stopt met investe-
ren en accepteert ook geen 
nieuwe klanten meer uit deze 
sector. ABN AMRO maakt dit 
vandaag bekend. ‘De kernactivi-
teit van de tabaksindustrie is niet 
verenigbaar met de kernwaarde 
van de bank’, aldus een verkla-
ring. ABN AMRO is de eerste 
systeembank in Nederland die 
uit de tabakssector stapt. 

Oproep  
Hartstichting  
aan ABP
Trouw, 08-07-2017

Op de voorpagina van 5 juli roept 
de directeur van de Hartstichting 
het ABP op, net als ABN AMRO, 
niet meer in de tabaksindustrie te 
investeren. Prachtig. Een bank 
verliest cliënten, en dus geld, 
door sterfte wegens rookgedrag. 
Pensioenfonds ABP houdt er veel 
geld aan over. Sinds 1945 stierven 
meer dan 1 miljoen Nederlanders 
vroegtijdig als gevolg van roken. 

Goede doelen 
profiteren van 
economie en  
erfenis
De Volkskrant, 27-07-2017

Goede doelen profiteren flink 
van het gunstig economisch tij. 
De opbrengsten uit donaties en 
vooral nalatenschappen zijn in 
2016 met 13 procent gegroeid. In 
totaal haalden de 25 grootste 
filantropische instellingen vorig 
jaar € 822 miljoen binnen uit 
eigen fondsenwerving. Dit blijkt 
uit het jaarlijkse onderzoek van 
de Volkskrant naar de opbreng-
sten van de grootste 25 goede 
doelen.

170.000 Neder-
landers kunnen 
reanimeren,  
mijlpaal bereikt
NOS, 23-10-2017

In Nederland staan ongeveer 
170.000 mensen geregistreerd 
als burgerhulpverlener, 40.000 
meer dan vorig jaar zomer. 
Daarmee is Nederland volgens 
de Hartstichting het eerste land 
ter wereld dat een landelijk 
netwerk van burgerhulpverle-
ners heeft die na een oproep 
binnen zes minuten kunnen 
reanimeren.
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De kleur is rood!
Vrouw, 23-09-2017

Op 29 september is het Dress 
Red Day. De Hartstichting roept 
die dag iedereen op iets roods te 
dragen om aandacht te vragen 
voor hart- en vaatziekten bij 
vrouwen. Hartproblemen zijn  
bij vrouwen namelijk moeilijk te 
herkennen, moeilijker dan bij 
mannen. Hierdoor ontdekken 
artsen hartproblemen bij vrou-
wen soms te laat. De Hartstich-
ting werkt samen met onderzoe-
kers aan een betrouwbare test.

‘Derdehands-
rook’, het  
verborgen risico 
voor kinderen 
van rokers
Nieuwsuur, 04-11-2017

Er moet een rookvrije generatie 
komen, zo staat prominent in  
het regeerakkoord. Het nieuwe 
kabinet wil dat kinderen die nu 
geboren worden, opgroeien 
zonder met sigaretten in aan-
raking te komen. Maar dat kan 
alleen als ouders stoppen met 
roken, zo waarschuwen artsen in 
Nieuwsuur. In hun ogen bieden 
de regeringsplannen nog niet 
genoeg concrete maatregelen  
en hulp. Kinderarts Onno Graaf-
land van het Albert Schweitzer 
ziekenhuis wijst op de invloed 
van derdehandsrook. “Ouders 
geven altijd eerst het antwoord: 
ja, maar ik rook niet bij het kind, 
ik rook buiten. Dan zeg ik: heel 
goed, maar nog beter is stoppen. 
Want ook zonder naast een kind 
te roken, breng je schadelijke 
stoffen over.”

We doen het niet alleen!

Wij bedanken iedereen die 
heeft bijgedragen! In 2017 
waren dat in het bijzonder:
Hartstichting Vrijwilligers, Deelnemers en Sponsoren, 
Stichting Promotie Anthurium, Strand Nederland, Wieler-
team Wim Stroetinga, Stichting Kite4Charity, RestoRokus, 
C-MOI, Ilsway, Kentaa, Stichting Heart to Handle Delft.

VOORUITBLIK
voordehartstichting.nl
Ook voor 2018 hebben we ambitieuze doel-
stellingen geformuleerd. De inkomsten willen 
we laten stijgen naar € 54,9 miljoen, met een  
gemiddelde groei van 4,5% per jaar. Met een 
opbrengst van € 4,1 miljoen uit acties en evene-
menten.In november 2017 heeft de Hartstichting 
een nieuw actieplatform gelanceerd waar 
particu lieren en bedrijven in actie kunnen komen 
voor de Hartstichting. Het platform biedt de 
mogelijkheid om initiatiefnemers nog beter te 
ondersteunen bij het organiseren van acties, het 
werven van deelnemers en het ophalen van 
sponsorgelden. 
Tevens is voordehartstichting.nl de centrale  
plek waar alle acties en evenementen van de 
Hartstichting en relevante content op dit gebied 
te vinden zijn.

Sportieve activiteiten: hardlopen, 
wielrennen en wandelen
Steeds vaker zetten mensen zich in voor de Hartstichting 

door in beweging te komen. Hardlopen, wielrennen,  

wandelen – overal wordt sportief geld ingezameld voor 

onze gezamenlijke strijd tegen hart- en vaatziekten.

Enkele voorbeelden: Dam tot Damloop, GasUnie Run to 

the Top, Singelloop Utrecht en Heart to Handle Delft.
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De Hartstichting zet de mens centraal. Alles wat we doen, doen we  
voor, door en met mensen. Of dat nu patiënten, vrijwilligers, donateurs, 
wetenschappers, medewerkers, preventie- of zorgprofes sionals zijn.  
Al deze mensen zijn betrokken bij de strijd tegen hart- en vaatziekten. 
Dat is wat ons allen verbindt. En juist omdat het miljoenen mensen raakt, 
heeft het een grote impact op onze samenleving.

Onze organisatie

ONZE ORGANISATIE



De Hartstichting streeft naar een samenleving waarin hart- en vaatziekten  
worden genezen en voorkomen. De Hartstichting inspireert en motiveert  
mensen om in beweging te komen voor deze strijd tegen hart- en vaatziekten. 
Want alleen samen maken we het verschil.

Bestuurssecretaris, Directiesecretaresse

Bedrijfsvoering

HRM

Directie

PatiëntPDV OPB

Organisatiestructuur
De directie vormt samen met de door haar benoemde 

afdelingshoofden en de managers van de afdelingen  

Bedrijfsvoering en HRM het managementteam van de 

stichting. De leden van het managementteam verrichten 

hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van  

de directie en zijn aan de directie verantwoording  

verschuldigd. De directie fungeert als voorzitter van het 

managementteam. De Hartstichting kent drie afdelingen: 

1. Publiek, Donateurs & Vrijwilligers 

2. Patiënt

3. Onderzoekers, Professionals & Bestuurders

Daarnaast kent de Hartstichting nog de stafafdelingen 

HRM en Bedrijfsvoering. 

Onderstaand schema laat de structuur van de  

organisatie in 2017 zien.

De Hartstichting kent een scheiding tussen bestuur en 

toezicht. De directie is bestuurlijk verantwoordelijk,  

terwijl de raad van toezicht daar op toeziet. Er is een 

directie reglement, een reglement van de raad van toezicht, 

een reglement van de auditcommissie en een onderling 

afsprakendocument van het managementteam.

Directie
In 2017 bestond de directie uit één persoon, Floris Italianer 

(1959). Hij is sinds 1 mei 2013 directeur/bestuurder van  

de Hartstichting. Hij studeerde economie aan de Rijks-

universiteit Groningen en behaalde zijn doctoraalexamen 

Bedrijfskunde aan de Interfaculteit Bedrijfskunde in 

Delft. Voordat hij bij de Hartstichting kwam, werkte hij  

in de gezondheidszorg. Hij werkte daar onder andere als 

adviseur van zorginstellingen, als directeur/bestuurder 

van de stichting DBC-Onderhoud, als directeur van  

VisionClinics en als (onbezoldigd) bestuurslid van hospice 

Kajan. Huidige (onbezoldigde) nevenactiviteiten zijn: 

vice-president van de European Heart Network (EHN), 

bestuurslid van de World Heart Federation (WHF), lid 

Adviesraad Durrer Centrum, voorzitter Alliantie Nederland 

Rookvrij!, lid Adviesraad Strategic Area Health Technische 

Universiteit Eindhoven, Beschermheer Stichting Hart in 

Actie en lid Committee of Recommendation of Sensus.
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Nevenfuncties
De aanvaarding door de directie van een commissariaat  

of bestuursfunctie vereist de goedkeuring van de raad van 

toezicht. Andere belangrijke nevenfuncties worden aan  

de raad van toezicht gemeld.

Tegenstrijdige belangen
De directie vermijdt elke vorm en schijn van belangen-

verstrengeling tussen de Hartstichting en haarzelf.  

De directie meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang  

dat van materiële betekenis is voor de stichting en/of voor 

de directie, terstond aan de voorzitter van de raad van 

toezicht en verschaft hem alle relevante informatie.  

De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van de 

directie of sprake is van een tegenstrijdig belang. 

De directie mag niet bestuurder, oprichter, aandeelhouder, 

toezichthouder of werknemer zijn van: 

•  een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde 

gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk 

afstaat; 

•  een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze 

op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.

Raad van toezicht

Samenstelling van de raad van toezicht
De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld, 

dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van 

de directie onafhankelijk, transparant en kritisch kunnen 

opereren zonder belangenvertegenwoordiging. 

De leden van de raad van toezicht dienen te beschikken 

over gebleken bestuurlijke kwaliteiten, en dienen met 

elkaar te beschikken over de deskundigheid en vaardigheid 

om adequaat toezicht te houden volgens maatschappelijk 

aanvaarde normen. 

De leden van de raad van toezicht genieten geen  

bezoldiging. Onkosten worden volgens vaste richtlijnen 

vergoed. De raad van toezicht bestaat uit ten minste vijf en 

ten hoogste zeven natuurlijke personen. Op 31 december 

2017 bestond de raad van toezicht uit de volgende leden:

Eduard Klasen is voorzitter van de raad van toezicht.  

Klasen is een ervaren bestuurder met een breed netwerk. 

In het dagelijkse leven is Klasen adviseur van de raad van 

Taken en verantwoordelijkheden
Behoudens beperkingen op grond van de wet of de statuten, 

is de directie belast met het besturen van de stichting. 

Verder handelt de directie in overeenstemming met codes 

en richtlijnen voor de branche, te weten:

•  Erkenningsregeling voor goede doelen

•  SBF-code voor Goed Bestuur

•  Richtlijn Financieel Beheer van Goede Doelen Nederland

•  Regeling beloning directeuren van Goede Doelen  

Nederland

•  Richtlijn 650 van de Raad van de Jaarverslaglegging

Communicatie met de raad van toezicht
De directie woont in de regel de vergaderingen van de 

raad van toezicht bij en, voor zover van toepassing,  

de vergaderingen van eventuele commissies die door  

de raad van toezicht zijn ingesteld, tenzij de raad van 

toezicht, respectievelijk de desbetreffende commissie, 

anders bepaalt.

De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de  

informatie over feiten en omstandigheden aangaande  

de stichting die de raad nodig kan hebben voor het naar  

behoren uitoefenen van zijn taak.

Ook verschaft de directie de raad van toezicht inzicht in  

de loop van het jaar in de hoofdlijnen van het beleid, het 

jaarplan en de begroting voor het komend boekjaar, een 

overzicht van de risico’s en een beoordeling van de opzet 

en werking van de risicobeheersings- en controlesystemen, 

alsmede van eventuele significante wijzigingen hierin.  

De raad van toezicht en de directie bespreken genoemde 

onderwerpen jaarlijks met elkaar.

De directie heeft de goedkeuring van de raad van toezicht 

nodig voor het vaststellen van de personeelsformatie  

en de uitgangspunten van het arbeidsvoorwaardenbeleid 

met betrekking tot het personeel van de stichting. 

Beoordeling van de directie
Jaarlijks beoordeelt de raad van toezicht de directie. Het 

beoordelingsgesprek met de directie wordt gevoerd door 

de voorzitter en indien gewenst een ander lid van de raad 

van toezicht. 
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bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum. 

Tevens is hij onder andere lid van de raad van toezicht van 

de VU, vice-voorzitter van de raad van toezicht van VUmc 

en voorzitter van de raad van toezicht van het Wilhelmina 

Ziekenhuis Assen. Andere nevenactiviteiten zijn:  

voorzitter raad van toezicht NIVEL, voorzitter commissie 

Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO) 

ZonMw, voorzitter commissie Personalised Medicine 

ZonMw, voorzitter Klachten- en Geschillencommissie 

BOLS/NFU, lid raad van toezicht Healthy Ageing  

Network Northern Netherlands (HANNN), adviseur  

(op verzoek) Universitair Medisch Centrum Groningen 

(UMCG), lid Brancheringscommissie Bioscience Park 

Leiden en voorzitter raad van toezicht Oncode.

Miriam de Kleijn is huisarts-epidemioloog en consultant 

zorginnovatie vanuit haar eigen bedrijf PinK-FOX. Zij 

brengt deskundigheid in op het gebied van preventie.  

In 2000 is zij gepromoveerd op de rol van oestrogenen  

bij cardiovasculaire ziekten in vrouwen. Zij doet onder 

andere onderzoek naar de effectiviteit van stoppen-met- 

rokeninterventies. Nevenactiviteiten zijn: lid van de  

raad van toezicht Star-SHL, lid raad van toezicht van  

gezondheidscentra Diemen, lid raad van advies Stichting 

Rookpreventie Jeugd, lid van de werkgroep preventie en 

gezondheidsbevordering van de KNMG namens LHV, lid 

van de Taskforce Rookvrije Start namens NHG, partner 

van de Alliantie Nederland Rookvrij! en lid van Partner-

ship Stop met Roken namens LHV.

Hermien Nieuwenhuijsen is sinds 1997 betrokken als 

vrijwilliger in diverse functies bij de Hartstichting. In de 

raad van toezicht is haar prioriteit dan ook ‘de vrijwilliger’. 

Zij werkt als HR-manager bij twee internationale bedrijven: 

ASCOM/SULZER en ProLabNL. Zij is tevens mede-eigenaar 

van en werkzaam bij Pitch&Putt Golf Papendal te Arnhem.

Gerard van Olphen is als bedrijfseconoom van grote  

waarde voor de auditcommissie en de raad van toezicht.  

In het dagelijks leven is hij voorzitter van de raad van 

bestuur van de APG Groep. Een onbetaalde nevenfunctie 

is het lidmaatschap van het Risk Committee van het  

NBA (Koninklijk Nederlandse Beroepsorganisatie van 

Accountants).

Susan Veenhoff heeft na een internationale corporate 

carrière bij Numico en Philips in 2012 de overstap gemaakt 

naar de charitatieve sector en werd bestuurder van een 

gezondheidsfonds op het gebied van borstkanker. Ze 

loodste het fonds door een publicitaire crisis. De afgelopen 

jaren stond zij raden van bestuur in de zorg bij met hun 

strategische vraagstukken. Recent werd zij zorgbestuurder 

in de zorg. Zij heeft een commerciële achtergrond, brede 

ervaring op het gebied van partnerships en innovatie en 

kennis van de charitatieve sector en de zorg. Nevenfuncties 

zijn: bestuurder bij Stichting Sint in Amsterdam die de 

jaarlijkse intocht van Sinterklaas organiseert en zich inzet 

voor kwetsbare groepen in Amsterdam.

Dirk Jan van Veldhuisen is hoogleraar en hoofd van de 

afdeling Cardiologie van het UMC in Groningen en  

betrokken bij onderzoek op het gebied van hart- en  

vaatziekten. Mede op voorspraak van de Nederlandse 

Vereniging voor Cardiologie heeft hij binnen de raad  

van toezicht de specialiteit ‘wetenschap’ en zorg. Zijn 

neven activiteiten zijn: lid van de stuurgroep van enkele 

hart falenonderzoeken waarbij de industrie betrokken  

is. Dit betreft onderzoeken met Johnson & Johnson  

(Anti stolling), en Novartis (Vaatverwijder). Hiervoor 

wordt een vergoeding ontvangen.

Erik Westerink is, vanwege zijn brede financiële kennis  

en ervaring, vicevoorzitter van de raad van toezicht en 

voorzitter van de auditcommissie. Hij is partner bij  

Parcom Capital Management BV. Tevens is hij voorzitter 

van de raad van commissarissen van RH Marine Group  

te Rotterdam, lid van de raad van commissarissen van 

Frames Group te Alphen aan de Rijn, lid van de raad van 

commissarissen van Royal Ten Cate te Almelo. Overige 

nevenactiviteiten zijn: voorzitter van het Vriendenfonds 

van het Teylers Museum en Directeur bij de Koninklijke 

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
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zijn behandeld en/of vastgesteld, zijn: het jaarverslag en 

-rekening 2016, wijziging vermogensbeheer, wijziging 

van het beleggingsstatuut, de strategieperiode 2018-2022, 

samenwerking met De Hart&Vaatgroep, de begroting  

en jaarplan 2018, vrijwilligers klankbordgroepen, de 

werkwijze en methodiek van het risicomanagement,  

de gedrags code bedrijven en het tabaksdossier. In iedere 

vergadering komt de realisatie van de begroting en het 

jaarplan aan de orde, alsmede de belangrijkste personele 

gegevens en bevindingen uit de risicorapportage. Verder  

is tijd ingeruimd voor reflectie.

In de reflectiebijeenkomst is in het kader van de strategie-

periode 2018-2022 vooral gesproken over de governance. 

• Er is tevredenheid over de wijze van leidinggeven van 

de directie en het informeren en raadplegen van de raad 

van toezicht. 

• De raad van toezicht wil scherper aan de wind zeilen in 

de rol van toezichthouder. 

Rooster van aftreden

Naam Benoeming Herbenoeming Jaar van aftreden

Eduard Klasen
Voorzitter per 16-12-2013
Lid RvT per 19-12-2012

2012 2016

Erik Westerink
Lid RvT per 23-10-2014,  
vicevoorzitter per 07-12-2017,
tevens voorzitter auditcommissie

2014 2018

Gerard van Olphen
Lid RvT per 01-03-2016,  
tevens lid auditcommissie

2016 2020

Miriam de Kleijn
Lid RvT per 23-06-2014

2014 2018

Hermien Nieuwenhuijsen
Lid RvT per 07-04-2014

2014 2018

Susan Veenhoff
Lid RvT per 31-05-2016

2016 2020

Dirk Jan van Veldhuisen
Lid RvT per 05-07-2011

2011 2015 2019

Taak van de raad van toezicht
De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op 

het beleid van de directie en op de algemene gang van 

zaken in de stichting. Hij staat de directie met raad terzijde. 

De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn 

taak naar het algemeen belang van de stichting, rekening 

houdend met de belangen van allen die bij de stichting 

betrokken zijn. 

Ten minste éénmaal per jaar bespreekt de raad van  

toezicht buiten aanwezigheid van de directie zijn eigen 

functio neren, de relatie tot de directie en de beoordeling 

van de directie.

Verslag van de raad van toezicht over 2017
De raad van toezicht heeft in 2017 vier keer vergaderd.  

De auditcommissie vergadert telkens een week voor de 

raad van toezicht om zo de raad van toezicht van advies  

te kunnen voorzien. 

Onderwerpen die door de raad van toezicht onder andere 
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• Aan de rol van werkgever wordt meer inhoud gegeven.

• De individuele rollen en portefeuilles zijn aan verande-

ring onderhevig en worden tegen het licht gehouden.

• Voor elke vergadering van de raad van toezicht wordt 

een half uur ingepland voor intern vooroverleg.

Auditcommissie
De raad van toezicht stelt de auditcommissie in. Deze  

commissie bereidt de besluitvorming van de raad van 

toezicht over de financiële gang van zaken bij de  

Hartstichting voor. Onder de financiële gang van zaken 

vallen de begroting, het jaarplan, het financieel jaarverslag, 

het algemeen jaarverslag en de accountantscontrole  

(incl. managementletter). Verder toetst de auditcommissie 

de werking van de administratieve organisatie en de  

interne risicobeheersings- en controlesystemen. 

De auditcommissie is ook eerste aanspreekpunt van de 

externe accountant. De externe accountant wordt door  

de raad van toezicht aangesteld op voordracht van de 

auditcommissie.

 

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) van de Hartstichting heeft 

namens het personeel overleg met de werkgever  

(bestuurder) over het ondernemingsbeleid en de personeels-

belangen. Hierbij heeft de OR zowel oog voor het personeel 

als voor het belang van de organisatie. 

De ondernemingsraad heeft de volgende doelen:

• betrokken bij verandering werkwijze in de organisatie;

• naleving arbeidsvoorwaarden;

• goede arbeidsomstandigheden;

• gelijke behandeling van medewerkers.

Vergaderingen
In 2017 kwam de ondernemingsraad formeel zes keer bij 

elkaar. Er was vijf keer formeel overleg met de bestuurder. 

De OR bracht meerdere malen advies uit over een voor-

genomen besluit of verleende zijn instemming. 

Belangrijke onderwerpen in 2017 waren: 

• opheffing afdeling Patiënt

• strategie 2018-2022: herindeling organisatie

• Bring Your Own Device (BYOD) – mobiele telefonie

De ondernemingsraad publiceert wat er besproken is  

na elke cyclus van OR-vergadering en overleg met de  

bestuurder in het vlugschrift op intranet. Bovendien heeft 

de OR in mei en november een overleg gehad over de  

algemene gang van zaken met de raad van toezicht, de 

bestuurder en de adviseur-bestuurder. Dit overleg (artikel 

24 van de Wet op de ondernemingsraden) is bedoeld om 

de OR te informeren over zaken die (gaan) spelen in het 

daaropvolgende halfjaar tot jaar. Ook wordt terug gekeken 

op de afgelopen periode. 

De leden van de ondernemingsraad op 31-12-2017 zijn:

Suzanne Koenders, voorzitter

Claudia Vollebregt, vicevoorzitter

Karin Eizema, secretaris

Annieke Jansema

Annemiek Snaphaan
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De Hartstichting werkt aan een betere wereld. De initiatieven van de  
Hartstichting dragen bij aan een gezondere samenleving. Maar ook andere  
aspecten van maatschappelijk verantwoord handelen hebben onze aandacht.

De Hartstichting streeft ernaar in ieder geval niet samen 

te werken met partners die:

• gebruikmaken van kinderarbeid of bedreigend zijn 

voor het milieu;

• werken met of voor de tabaks- of wapenindustrie of een 

daarvan afgeleid bedrijf zijn;

• producten of diensten op de markt brengen en/of  

promoten die een negatief effect kunnen hebben op 

het welzijn van de mens.

Met het financieren van onderzoeken die meerdere jaren 

duren, zijn grote bedragen gemoeid. De toegezegde  

bedragen voor onderzoek worden gereserveerd, en deze 

bedragen worden op een verantwoorde en duurzame 

wijze belegd. Uitgesloten zijn beleggingen in onder-

nemingen die zich toeleggen op de productie van tabak, 

bont, porno en wapens. Daarnaast worden de onder-

nemingen gescreend op hun beleid en handelen op het 

gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur.

Het pand waar de Hartstichting gehuisvest is, heeft het 

certificaat van duurzaamheid (BREEAM). Het kantoor is 

energiezuinig en er zijn duurzame materialen gebruikt.

Ook het personeelsbeleid is maatschappelijk verantwoord. 

Wij letten op een goede balans tussen enerzijds duurzame 

inzetbaarheid en anderzijds gezondheid en persoonlijke 

ontwikkeling.

Maatschappelijk  
verantwoord handelen
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Zo werken wij
Wij zien onszelf als aanjager in de strijd tegen hart- en vaatziekten.  
Samen met iedereen die daarin met ons het verschil wil maken.

Alleen samen kunnen we hart- en vaatziekten verslaan. 

We slaan de handen ineen met iedereen die net als wij 

de omvang van dit probleem en het persoonlijke leed dat 

daaruit voortvloeit, onacceptabel vindt. We verbinden 

betrokkenen en roepen iedereen op samen met ons hart- 

en vaatziekten te verslaan.

Onze principes
• Alles wat we doen, doen we voor, door en met mensen.

• Een goede band is gebaseerd op een gelijkwaardige 

relatie. Dus niet alleen vragen, maar ook geven.

• Transparantie staat voorop. Omdat we ons werk doen 

met gegeven geld van particulieren en sponsors, vinden 

wij het belangrijk om het resultaat dat we boeken ook 

te laten zien.

Samenwerking met andere  
organisaties
Als er andere partijen op een vergelijkbaar terrein actief 

zijn, geloven we in het bundelen van krachten. Daarom 

staan we erg open voor samenwerking met bijvoorbeeld 

bedrijven of organisaties die ook willen investeren in een 

gezonde leefstijl.

1. Samenwerkingspartners op het gebied van  
onderzoek en zorg
Wij vinden het belangrijk om kennis te delen met beroeps-

verenigingen en kennisinstituten.

2. Standpunt-allianties
Wij hebben aan de basis gestaan van een aantal samen-

werkingsverbanden, waarin we met anderen optrekken in 

onze strijd voor een gezondere samenleving, zoals de 

Alliantie Nederland Rookvrij! (ANR) en de Alliantie Stop 

kindermarketing ongezonde voeding.

3. Sectorsamenwerking
Wij zijn lid van Goede Doelen Nederland (GDN) en we 

worden erkend door het keurmerkinstituut Centraal 

Bureau Fondsenwerving (CBF). Wij geloven dat nauwe 

samenwerking met collega-goededoelenorganisaties 

tot verbetering van de sector leidt.

4. Internationale samenwerking
De Hartstichting bevindt zich, zowel binnen Europa als 

wereldwijd, in de top 3 van Hartstichtingen. In Europa 

trekken we op met onze buitenlandse collega’s, bijvoor-

beeld om in Brussel tot strengere regels te komen over 

reclame voor sigaretten. Onze kennis en ervaring zetten 

we af en toe ook in voor landen met lage inkomens, waar 

de strijd tegen hart- en vaatziekten nog in de kinder-

schoenen staat. Onze directeur, Floris Italianer, heeft zitting 

in de besturen van het European Heart Network en de 

World Heart Federation.

5. Bedrijven en andere organisaties
Wij geloven dat bedrijven en goede doelen elkaar  

ver sterken, en zien veel mogelijkheden in samenwerking 

om gezamenlijke doelen te behalen.
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Maatschappelijke beoordeling

Na inhoudelijke beoordeling beoordeelt de Commissie 

Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) de maatschappelijke 

impact van het onderzoek. De CMK bestaat uit leden die 

belang hebben bij de uitkomst van het onderzoek, zoals 

patiënten en zorgverleners. De CMK beoordeelt bijvoor-

beeld of er al tijdens het onderzoek rekening wordt  

gehouden met toepassing van de onderzoeksresultaten  

in de praktijk.

Op grond van deze beoordelingen wordt besloten welk 

onderzoek subsidie krijgt.

Evaluatie van onderzoek

Gedurende de looptijd van het onderzoek houden we in 

de gaten of het onderzoek goed verloopt. Als het bijvoor-

beeld langzamer gaat dan verwacht of als de kosten hoger 

zijn dan begroot, kunnen we dit tijdig laten bijsturen.

Als het onderzoek is afgelopen, beoordelen we of de  

doelen zijn bereikt en evalueren we samen met de weten-

schappers:

• Wat is de kwaliteit van de onderzoeksresultaten?

• Is de uitvoering volgens de planning verlopen?

• Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

De impact van het door de Hartstichting gefinancierde 

onderzoek op de strijd tegen hart- en vaatziekten is pas op 

langere termijn vast te stellen. De Hartstichting evalueert 

daarom ook periodiek of de uitkomsten van onderzoek 

zijn verwerkt in de richtlijnen die artsen gebruiken om 

patiënten te behandelen.

Selectie en evaluatie andere projecten
Naast wetenschappelijk onderzoek lopen er bij de  

Hartstichting ook projecten ten behoeve van andere speer-

punten, fondsenwerving en bedrijfsvoering. Deze worden 

vooraf beoordeeld en achteraf geëvalueerd aan de hand 

van de theory of change. Hierbij wordt vastgesteld of de 

bestedingen doelmatig en doeltreffend zijn en in welke 

mate de resultaten bijdragen aan onze missie: het verslaan 

van hart- en vaatziekten.

Deze manier van evalueren maakt het mogelijk om:

• per project de relevantie voor het verslaan van hart- en 

vaatziekten goed te beoordelen;

• vragen die achteraf worden gesteld te koppelen aan 

uitgangspunten en aannames die vooraf zijn  

geformuleerd.

Selectie van projecten
De Hartstichting ziet erop toe dat het geld dat zij ontvangt 

van particulieren en bedrijven, doelmatig besteed wordt. 

We hebben daarom uitgebreide selectiecriteria voor  

wetenschappelijk onderzoek en projecten. Ook hanteren 

we een zorgvuldige evaluatieprocedure.

Selectie en evaluatie onderzoeksprojecten
De Hartstichting investeert jaarlijks miljoenen euro’s in 

wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten.  

De kwaliteit van het onderzoek is hoog. Hartstichtings-

onderzoek scoort hoger dan gemiddeld in Nederland en 

ligt ver boven het wereldgemiddelde.

De Hartstichting stimuleert nationale en internationale 

samenwerking op het gebied van hart- en vaatonderzoek. 

We investeren in grootschalige onderzoeksprojecten  

via Cardiovasculair Onderzoek Nederland (CVON).  

In deze onderzoeksprojecten werken toponderzoekers 

van universiteiten en bedrijven samen aan oplossingen 

voor hart- en vaatziekten.

Onderzoekers krijgen niet zomaar geld van ons. Alleen  

de allerbeste projecten komen door de strenge selectie.

Onderzoekers die subsidie aanvragen bij de Hartstichting, 

moeten een uitgebreide beschrijving van hun onderzoek 

indienen. Onderzoeksvoorstellen met proefpersonen of 

-dieren moeten aan specifieke wettelijke eisen voldoen.

Onderzoeksvoorstellen krijgen een inhoudelijk weten-

schappelijke én een maatschappelijke beoordeling.

Inhoudelijke beoordeling

Bij grote subsidies bestaat de selectiecommissie uit voor-

aanstaande buitenlandse wetenschappers. Bij de Dekker-

beurzen zijn dit Nederlandse wetenschappers. Een lid  

van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is voorzitter 

van de commissie. De WAR zorgt ervoor dat de complete 

selectieprocedure transparant, gelijkwaardig en correct 

verloopt. Een medewerker van de Hartstichting houdt 

toezicht op het juiste verloop van het beoordelingsproces 

en de selectievergaderingen. De selectiecommissie kijkt 

naar de kwaliteit van het onderzoek en van de onderzoeker. 

Daarbij kijkt deze commissie vanzelfsprekend of het  

onderzoek daadwerkelijk bijdraagt aan de strijd tegen 

hart- en vaatziekten. De selectiecommissie brengt vervol-

gens een advies uit over welk voorstel zij het beste vinden 

en waarom.
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De projectevaluaties worden besproken in het management-

team en de conclusies worden gebruikt bij het opstellen 

van nieuwe plannen.

Medewerkers
Eind 2017 was de omvang van de personele capaciteit  

118,4 fte. De gemiddelde bezetting in het jaar was 118,7 fte.  

Doordat veel medewerkers parttime werken is het aantal 

medewerkers in dienst hoger. Eind 2017 waren er 144 

medewerkers in dienst, waarvan 120 vrouwen (83%) en  

20 mannen (17%).

De leeftijdsopbouw per eind 2017 was:

21-25 jaar: 0,73%

26-30 jaar: 1,38%

31-35 jaar: 4,81%

36-40 jaar:  12,00%

41-45 jaar: 11,31%

46-50 jaar:  25,89%

51-55 jaar: 15,50%

56-60 jaar: 21,97%

61-67 jaar: 6,41%

Het gemiddelde ziekteverzuim (12 maanden) was  

5,46 procent (2016: 3,2%).

De stijging van het ziekteverzuim in 2017 wordt veroor-

zaakt door enkele langdurig zieke medewerkers, waarbij 

de oorzaken niet werk gerelateerd zijn.

Het jaar 2017 ging van start met nieuwe arbeidsvoor-

waarden. Verder ging de aandacht van de organisatie uit 

naar het voorbereiden en vaststellen van de strategie voor 

de periode 2018-2022, onder de naam ‘Eerder opsporen  

en oplossen’. Het betekent dat vanaf 2018 de focus van 

bepaalde teams verlegd wordt. Dit leidde tot een interne 

reorganisatie, die in het najaar van 2017 is vormgegeven. 

Voor de meeste medewerkers is een plek in een team  

gevonden. Wegens het opheffen van de afdeling Patiënt 

met ingang van 1 januari 2018 zijn twee medewerkers 

boventallig geworden. 

De organisatorische implementatie van de nieuwe strategie 

die in 2017 is bepaald wordt per 1 januari 2018 geëffectueerd. 

De Hartstichting heeft in 2017 maandelijks een personeels-

bijeenkomst voor haar medewerkers gehouden, waarbij  

informatie en successen worden gedeeld. Ook worden 

tweewekelijks gedurende een half uur inhoudelijke  

onderwerpen toegelicht. 

Veel medewerkers hebben zich in 2017 vrijwillig ingezet 

voor het nieuwe event ‘11-Strandentocht’, het kitesurf event 

‘Hoek tot Helder’ en de jaarlijkse collecte.  

Alle medewerkers hebben in 2017 de mogelijkheid gehad 

om een cursus ‘Sticky Presentation’ te volgen. Uiteraard 

volgen al onze medewerkers jaarlijks een reanimatie-

training. 

De Hartstichting vindt het van belang dat haar medewerkers 

hun capaciteiten optimaal inzetten voor de strijd tegen 

hart- en vaatziekten. Om die reden hebben alle  

mede werkers de ‘StrenghtsFinder test van Gallup’ gevolgd, 

waardoor medewerkers zelf, teams en management  

inzicht hebben in eigen en elkaars kwaliteiten. 

De Hartstichting bood ook in 2017 diverse stageplekken 

aan studenten die tijdelijk stage liepen of een afstudeer-

opdracht bij de Hartstichting voltooiden.
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Trend Kans of risico Actie
• Vergrijzing, toename van het aantal 

hart- en vaatpatiënten.
• Mensen leven langer en zijn vaker 

chronisch ziek.
• Het aantal mensen met meerdere 

chronische ziekten neemt toe.

Kansen:
• Meer aandacht voor hart- en vaat-

ziekten.
• Groei van het aantal donateurs.
• Vroege opsprong van hart- en vaat-

ziekten.
Risico’s:
• Beeld van hart- en vaatziekten als niet 

ernstig.

• Meer aandacht voor het opsporen  
van mensen met risicofactoren.

• Effectiviteit behandeling verbeteren.
• Tijd tussen aanvang incident tot start 

behandelingen versnellen.
• Beeldvorming t.a.v. hart- en vaat-

ziekten beïnvloeden om urgentie en 
relevantie te laten zien.

• Dikker wordende jeugd.
• Ongezonder wordende samenleving.
• Nederlanders zitten veel.

Risico:
• Toename van hart- en vaatziekten in 

de toekomst.

• Samen met andere partijen inzetten 
op preventie.

Technologische ontwikkelingen  
binnen zorgdomein:
• Gebruik van Big Data en Artificial 

Intelligence voor diagnostiek.
• Opkomst van gepersonaliseerde 

geneeskunde.
• Opkomst sensortechnologie en  

Internet of Things.

Kansen:
• Nieuwe producten, diensten en ma-

nieren om (praktische) hulp te bieden 
aan patiënten, naasten en publiek.

• Eerder opsporen van hart- en vaat-
ziekten.

• Burgers dragen bij aan dataverzame-
ling.

• Nagaan hoe de Hartstichting met 
deze technologie meer kan halen uit 
de resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek.

• Samenwerkingen tussen patiënten, 
donateurs, vrijwilligers, onderzoe-
kers en bedrijven verder stimuleren 
en beter ondersteunen met deze 
technieken.

Ontwikkelingen sector:
• Afname van donateursloyaliteit en 

-vertrouwen in goededoelensector 
en goede doelen.

• Toename van het aantal kleinere, 
lokale en vaak persoonsgebonden 
goede doelen.

• Focus op beleving.
• Focus op personalisatie en gemak,  

en daarmee relevantie.
• Focus op customer journeys.
• Grotere vraag naar transparantie.

Kans:
• Gebruiken van Big Data en  

Artificial Intelligence (kunstmatige 
intelligentie).

Risico’s:
• Dit kan leiden tot een afname van de 

voor onze strijd beschikbaar komende 
gelden.

• Nieuwe manieren van fondsen-
werving geven mogelijk niet direct 
resultaat.

• Maximaliseren van betrokkenheid.
• Focus op behalen van impact.
• Inzetten op geoormerkt werven, en 

op peer to peer fondsenwerving.
• Verschuiving van korte termijn ROI 

naar langetermijnrelaties.

• Cultuurveranderingen beïnvloed 
door technologische vernieuwing  
(deeleconomie, platformeconomie, 
etc.).

Kans:
Mogelijkheden tot het bereiken van  
nieuwe relaties.
Risico:
• Investering in nieuwe manieren van 

werken nodig, zonder garantie voor  
succes.

• Pilots opzetten om te experimenteren 
met nieuwe proposities en business-
modellen.

Trends & risico’s
De maatschappij is voortdurend in beweging. De Hartstichting speelt continu 
in op kansen en houdt zicht op mogelijke risico’s. We zien het als onze taak om 
goed in te spelen op de behoeften die er leven.
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Risicobeleid
De Hartstichting staat middenin de samenleving. De 

toevertrouwde middelen moeten zorgvuldig worden 

besteed. Daarom besteedt de Hartstichting veel aandacht 

aan het beheersen van risico’s. Eens per kwartaal worden 

risico’s geanalyseerd door een risk council, waarin mede-

werkers zijn vertegenwoordigd. Zo wordt vastgesteld of 

beheersmaatregelen voldoende zijn en of aanvullende 

acties nodig zijn. De rapportage van de risk council wordt 

besproken in het managementteam en ook de raad van 

toezicht wordt geïnformeerd.

We onderscheiden vier risicotypen.

1. Financieel
Voorop staat het maximaal besteden van de aan ons  

toevertrouwde middelen aan onze doelstelling. Door een 

goede inrichting van processen en aanvullende richtlijnen 

wordt daar zorg voor gedragen. In het bijzonder letten 

we op risico’s bij contante geldstromen en op juiste,  

doelmatige en doeltreffende uitgaven en bestedingen.  

Een effectenportefeuille wordt aangehouden om aan  

financiële verplichtingen op lange termijn te kunnen 

voldoen. Het gaat dan vooral om toegezegde meerjarige 

subsidies voor onderzoek. Ons vermogen wordt defensief 

gemanaged en heeft een beleggingshorizon van meer dan 

vijf jaar, wat aansluit op deze langlopende onderzoeks-

verplichtingen. Deze portefeuille wordt voorzichtig  

beheerd, op basis van een beleggingsstatuut. Uitgesloten 

van beleggingen zijn ondernemingen die zich toeleggen 

op productie van tabak, bont, porno en wapens. Daarnaast 

worden de ondernemingen gescreend op het respecteren 

van de mensenrechten en daarbinnen specifiek op het niet 

inzetten van kinderarbeid. 

Het vermogensbeheer is uitbesteed aan twee verschillende 

professionele partijen en de auditcommissie houdt toezicht 

op de uitvoering. Onze portefeuille wordt ieder kwartaal 

door een extern bureau geanaliseerd op de gestelde duur-

zaamheidscriteria. In heel 2017 zijn geen afwijkingen ten 

opzichte van ons beleid geconstateerd.

2. Operationeel
We streven voortdurend naar verbetering van onze interne 

processen, waardoor wij kunnen voldoen aan wijzigingen 

wet- en regelgeving. In 2017 zijn de voorbereidingen  

getroffen om op tijd klaar te zijn voor de nieuwe wet (AVG) 

ten aanzien van de privacy en beveiliging van persoons-

gegevens.

3. Incidenteel
Door middel van scenario’s wordt op onverwachte gebeur-

tenissen geanticipeerd en worden protocollen opgesteld. 

Zo zijn er protocollen voor incidenten bij ICT-beveiliging. 

Protocollen worden regelmatig bijgewerkt.

4. Strategisch
Onze reputatie is van groot belang om ons werk te kunnen 

blijven doen. Imagoschade kan leiden tot minder donateurs 

en vrijwilligers. Daardoor zouden we minder tijd en  

middelen kunnen besteden aan onze strijd tegen hart- en 

vaatziekten. We zijn ons zeer bewust van onze maatschap-

pelijke verantwoordelijkheid, we onderhouden goede 

relaties met onze stakeholders en zijn transparant in wat 

we doen. De afdeling communicatie speelt hierbij een 

ondersteunende rol, richting het managementteam  

en alle medewerkers en vrijwilligers van de Hartstichting.  

Bij het opstellen van de jaarplannen wordt gekeken of 

de strategische doelstellingen haalbaar zijn. In 2017  

was er geen reden om af te wijken van de strategische 

doelstellingen.  

In 2017 hebben wij verder gewerkt aan het nieuwe  

strategische plan voor de periode 2018-2022. Bij de  

implementatie daarvan worden ook beheersmaatregelen 

ingevoerd om te sturen op de impact die we willen  

realiseren.
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Communicatie  
met belanghebbenden

Onze visie Onze waarden Strategische focus Hoe wij  
communiceren

Risico’s

Donateurs/machtigers Hoop bieden op een Nederland 
zonder hart- en vaatziekten.

Eerlijk
Transparant
Resultaatgericht

Betrokkenheid vergroten. • Direct Mailings
• Telemarketing campagnes
• Online nieuwsbrieven
• Jaarlijkse bedankt-actie
• Loyaliteitsonderzoek

Afname aantal donateurs en machtigers.
Afname binnenkomende  
donaties/fondsen.
Reputatiebedreigende ontwikkelingen.

Weten schappers Doorbraken realiseren door focus 
op thema’s.

Kwaliteit
Professioneel

Onderzoek gericht op impact en  
doorbraak.

• Aantal keer per jaar een nieuwsbrief
• Beurzen aankondigen
• Communiceren over (toekennings)

proces
• Vergaderingen bijwonen
• Voortgangs gesprekken

Resultaten blijven uit.
Vertrek uit het cardiovasculaire veld 
van talentvolle wetenschappers.
Ophef over onderzoeksaanpak  
(bijvoorbeeld dierproeven).

Patiënten en naasten In staat om goede keuzes te  
maken en invulling te geven aan 
het leven mét hart- en vaatziekten.

Toegankelijk
Betrokken
Deskundig

Regie over eigen leven en zorg. • Voorlichtingsmateriaal in  
ziekenhuizen

• Vragen stellen aan Hartenvaatpanel
• Leden van De Hart&Vaatgroep  

ontvangen het blad Vida

Veel verschillende ziektebeelden,  
dus veel verschillende begeleidings- 
en voorlichtingsbehoeften, kan leiden 
tot onvoldoende erkend voelen.
Patiënten voelen zich geen patiënt 
waardoor binding moeilijk kan zijn.

Zorg professionals Samen werken aan goede  
kwalitatieve zorg.

Win/win
Deskundig

Kwaliteit van de zorg op de  
eerste plaats.

• Persoonlijke relaties met betrokken 
zorgprofessionals

• Samenwerken in commissies  
en werkgroepen

Geen logische rol in zorgketen 
en daardoor onzichtbaar.

Partners/bedrijven Door samen werking bereiken  
we meer.

Deskundig
Samenwerkend
Verbindend

Faciliteren van acties en samenwerking 
op maat.

• Persoonlijke relaties met  
belangrijkste partners

Verminderde (gepercipieerde)  
onafhankelijkheid.

Medewerkers & vrijwilligers Medewerkers & vrijwilligers zijn 
de beste ambassadeurs.

Passie
Gedreven
Betrokken

Enthousiasmeren en  
professionaliseren.

Medewerkers:
• Bijeenkomsten
• Via intranet, e-mail en analoge 

communicatie
• Persoonlijke gesprekken
• Vertrouwenspersonen
Vrijwilligers:
• Diverse nieuwsbrieven
• Regionale bijeenkomsten
• Actieve benadering  

vanuit het Servicepunt

Verharding samenleving  
(bijvoorbeeld onaardig gedrag aan 
de deur bij collecte).
Loyaliteit.

Samenleving Hart- en vaatziekten verslaan:  
een gezonde samenleving, zonder 
(risico) op hart- en vaatziekten.

Gezond Preventie als kernpunt en toenemende 
focus op goede zorg.

• Massa-mediale publiekscampagnes
• Brochures, Infolijn, e-mail, nieuws-

brieven en hartstichting.nl

Gedragsverandering lastig te  
realiseren. Bij preventieboodschap 
nemen donaties mogelijk af.
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Onze visie Onze waarden Strategische focus Hoe wij  
communiceren

Risico’s

Donateurs/machtigers Hoop bieden op een Nederland 
zonder hart- en vaatziekten.

Eerlijk
Transparant
Resultaatgericht

Betrokkenheid vergroten. • Direct Mailings
• Telemarketing campagnes
• Online nieuwsbrieven
• Jaarlijkse bedankt-actie
• Loyaliteitsonderzoek

Afname aantal donateurs en machtigers.
Afname binnenkomende  
donaties/fondsen.
Reputatiebedreigende ontwikkelingen.

Weten schappers Doorbraken realiseren door focus 
op thema’s.

Kwaliteit
Professioneel

Onderzoek gericht op impact en  
doorbraak.

• Aantal keer per jaar een nieuwsbrief
• Beurzen aankondigen
• Communiceren over (toekennings)

proces
• Vergaderingen bijwonen
• Voortgangs gesprekken

Resultaten blijven uit.
Vertrek uit het cardiovasculaire veld 
van talentvolle wetenschappers.
Ophef over onderzoeksaanpak  
(bijvoorbeeld dierproeven).

Patiënten en naasten In staat om goede keuzes te  
maken en invulling te geven aan 
het leven mét hart- en vaatziekten.

Toegankelijk
Betrokken
Deskundig

Regie over eigen leven en zorg. • Voorlichtingsmateriaal in  
ziekenhuizen

• Vragen stellen aan Hartenvaatpanel
• Leden van De Hart&Vaatgroep  

ontvangen het blad Vida

Veel verschillende ziektebeelden,  
dus veel verschillende begeleidings- 
en voorlichtingsbehoeften, kan leiden 
tot onvoldoende erkend voelen.
Patiënten voelen zich geen patiënt 
waardoor binding moeilijk kan zijn.

Zorg professionals Samen werken aan goede  
kwalitatieve zorg.

Win/win
Deskundig

Kwaliteit van de zorg op de  
eerste plaats.

• Persoonlijke relaties met betrokken 
zorgprofessionals

• Samenwerken in commissies  
en werkgroepen

Geen logische rol in zorgketen 
en daardoor onzichtbaar.

Partners/bedrijven Door samen werking bereiken  
we meer.

Deskundig
Samenwerkend
Verbindend

Faciliteren van acties en samenwerking 
op maat.

• Persoonlijke relaties met  
belangrijkste partners

Verminderde (gepercipieerde)  
onafhankelijkheid.

Medewerkers & vrijwilligers Medewerkers & vrijwilligers zijn 
de beste ambassadeurs.

Passie
Gedreven
Betrokken

Enthousiasmeren en  
professionaliseren.

Medewerkers:
• Bijeenkomsten
• Via intranet, e-mail en analoge 

communicatie
• Persoonlijke gesprekken
• Vertrouwenspersonen
Vrijwilligers:
• Diverse nieuwsbrieven
• Regionale bijeenkomsten
• Actieve benadering  

vanuit het Servicepunt

Verharding samenleving  
(bijvoorbeeld onaardig gedrag aan 
de deur bij collecte).
Loyaliteit.

Samenleving Hart- en vaatziekten verslaan:  
een gezonde samenleving, zonder 
(risico) op hart- en vaatziekten.

Gezond Preventie als kernpunt en toenemende 
focus op goede zorg.

• Massa-mediale publiekscampagnes
• Brochures, Infolijn, e-mail, nieuws-

brieven en hartstichting.nl

Gedragsverandering lastig te  
realiseren. Bij preventieboodschap 
nemen donaties mogelijk af.
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Als gevolg van de lagere totale baten is er in 2017 minder 

uitgegeven aan de doelbestedingen dan in 2016.  

Van alle lasten ging in 2017 80,5% naar doelbestedingen 

(2016: 84,0%), zoals onderstaande tabel met kengetallen 

laat zien. De doelbestedingen op de speerpunten Minder 

sterfte (6-Minutenzone), Minder ziekte (hartgezonde 

jeugd) en Minder last (regie over eigen leven en zorg)  

waren hoger dan in 2016. De doelbestedingen voor Meer 

kennis (wetenschappelijk onderzoek) waren daarentegen 

lager doordat een onderzoeksprogramma is vertraagd en 

doorgeschoven naar 2018. 

De wervingskosten stegen in 2017 met € 1,5 miljoen, onder 

andere door ontwikkeling van een nieuwe corporate  

campagne en extra wervingsactiviteiten die geresulteerd 

hebben in een stijging van 4% van donaties en giften. De 

effectiviteit en efficiëntie van de wervingskosten worden 

gemonitord en in het meerjarenbeleidsplan daalt het 

relatieve aandeel van de wervingskosten in de totale lasten. 

De kosten voor beheer en administratie zijn gestegen van 

€ 1,7 miljoen in 2016 naar € 2,1 miljoen in 2017. Dit is 3,7% 

van de totale lasten van t.o.v. de totale lasten.  

Financieel resultaat 2017
De totale baten van de Hartstichting bedragen in 2017 

€ 49,98 miljoen t.o.v. € 57,1 miljoen in 2016. In 2016 heeft 

de Hartstichting (eenmalig) extra inkomsten gehad uit 

nalatenschappen waardoor er meer aan doelbesteding 

gedaan konden worden dan in 2017. De totale kosten  

bedragen € 56,2 miljoen. Na financiële baten en lasten 

(€ 2,6 miljoen) komt het netto resultaat in 2017 uit op 

-€ 3,5 miljoen. 

De som van de baten exclusief nalatenschappen groeide  

in 2017 met 5% ten opzichte van 2016. Vooral de baten uit 

donaties en giften droegen bij aan deze groei. Per saldo 

stegen de baten exclusief nalatenschappen met € 1,7  

miljoen. De groei van de baten exclusief nalatenschappen 

(t.o.v. 2016) werd gedrukt door € 8,9 miljoen lagere baten 

uit nalatenschappen. De baten uit nalatenschappen waren 

in 2016 extra hoog door enkele grote nalatenschappen  

en de herwaardering van de nog af te handelen nalaten-

schappen leidde tot een extra verhoging van deze baten. 

Er is in 2017 € 2,8 miljoen aan subsidies ontvangen welke 

volledig zijn toegekend aan onderzoeksprojecten. 

Financiële resultaten

In de onderstaande tabel worden de relatieve aandelen van bestedingen en kosten in de totale lasten in kengetallen  

weergegeven:

 

Kengetallen

Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016

Doelbestedingen t.o.v. totale lasten 80,5% 81,5% 84,0%

Wervingskosten t.o.v. totale lasten 15,8% 15,5% 13,0%

Kosten voor beheer en administratie t.o.v. totale lasten 3,7% 3,0% 3,0%

Wervingskosten t.o.v. geworven baten 17,8% 17,4% 13,0%
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Financiële positie
Het eigen vermogen van de Hartstichting bestaat eind 

2017 uit een continuïteitsreserve van € 20,7 miljoen, een 

bestemmingsreserve van € 5 miljoen en bestemmings-

fondsen met een omvang van € 0,1 miljoen. 

Er wordt een continuïteitsreserve in stand gehouden om 

bij onverwachte tegenvallers de uitvoering van een vast-

gesteld jaarplan niet in de weg te laten staan. Conform de 

richtlijnen mag de continuïteitsreserve maximaal 1,5 maal 

de jaarkosten van de werkorganisatie. Als ondergrens 

heeft de Hartstichting als beleid dat deze reserve 1 maal  

de jaarkosten van de werkorganisatie mag zijn. Hieraan 

wordt in 2017 voldaan. 

De bestemmingsreserve is bedoeld voor het eerder opsporen 

en oplossen van hart- en vaatziekten. In de begroting 2018 

is er rekening gehouden met het besteden hiervan.  

De bestemmingsfondsen zijn bedoeld voor werving van 

burgerhulpverleners en reanimatieprojecten. 

De belangrijkste verplichtingen van de Hartstichting zijn 

de uitkeringsverplichtingen in de vorm van toegezegde 

subsidies voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten. 

Deze zijn in 2017 opgedeeld in langlopende verplichtingen 

van circa € 40,3 miljoen en kortlopende verplichtingen 

van ongeveer € 30,7 miljoen. 

In 2016 was er door meevallers een positief resultaat van 

€ 5,0 miljoen. In 2017 is gestuurd op het benutten van 

deze meevaller (via de continuïteitsreserve) door een  

negatief resultaat te accepteren, waardoor meer doel-

bestedingen in 2017 mogelijk waren dan de baten toelieten. 

De som van de baten en lasten kwam uit op een negatief 

saldo van baten en lasten van € 3,5 miljoen (bij een  

begroting van -€ 3,4 miljoen). Omdat nog niet alle  

besteedbare reserves zijn benut, is ook voor 2018 een  

negatief saldo van baten en lasten begroot.

Beleggingsbeleid
Met het financieren van onderzoeken die meerdere jaren 

duren, zijn grote bedragen gemoeid. De toegezegde  

bedragen voor onderzoek worden gereserveerd, en deze 

bedragen willen we op een verantwoorde wijze beheren. 

Daarom hebben we duurzaamheidscriteria opgesteld

voor onze beleggingen. Uitgesloten van belegging zijn 

ondernemingen die zich toeleggen op de productie van 

tabak, bont, porno en wapens. Daarnaast worden de  

ondernemingen gescreend op het respecteren van de  

mensenrechten en daarbinnen specifiek op het niet

inzetten van kinderarbeid. Onze portefeuille wordt ieder 

kwartaal door een extern bureau geanalyseerd op de  

gestelde duurzaamheidscriteria. In heel 2017 zijn geen 

afwijkingen ten opzichte van ons beleid geconstateerd. 

De verantwoordelijkheid voor het beheer van het vermogen 

ligt bij de directeur van de Hartstichting. De audit-

commissie, die is samengesteld uit leden van de raad van 

toezicht, houdt toezicht op de gemaakte afspraken met  

de vermogensbeheerder. De vermogensbeheerder  

rapporteert maandelijks over het behaalde rendement.

Beleggingscategorie Middelenverdeling eind 2017 Bandbreedte

Aandelen 30,6% 15%-35%

Obligaties 65,5% 55%-75%

Woninghypotheken 2,5% 0%-10%

Liquiditeiten 1,4% 0%-20%
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De Hartstichting in de komende jaren
Hart- en vaatziekten zijn nog steeds een enorm probleem. 

De verwachting is dat in de komende jaren het aantal 

patiënten enorm zal groeien. Bij ongewijzigd beleid en 

met de huidige kennis stijgt het aantal hart- en vaat-

patiënten van 1 miljoen naar 1,9 miljoen in 2030.

Wij willen deze groei terugdringen en stellen als doel  

50 procent minder ziektelast in 2030 ten opzichte van de 

nu verwachte ziektelast in 2030. ‘Ziektelast’ is wereldwijd 

een gangbare maat die aangeeft hoeveel gezonde levens-

jaren er verloren gaan in de populatie door vroegtijdige 

sterfte of door te leven met een hart- of vaatziekte. Het 

gebruik van ziektelast helpt ons om meetbare doelen te 

stellen en voortgang te meten.

We werken in de periode 2018-2022 aan het verminderen 

van ziektelast op de korte en middellange termijn: minder 

mensen die ziek worden, minder vroegtijdige sterfte en 

minder ernstige gevolgen van hart- en vaatziekten.

Dat doen we door projecten te initiëren op de volgende 

terreinen:

• risico’s opsporen en behandelen;

• eerder en sneller herkennen;

• effectiever behandelen.

Naast de onderzoeksagenda en de 6-Minutenzone blijven 

we ons de komende jaren inzetten voor een gezonde  

leefstijl. Dat doen we niet alleen. We kunnen een gezonde 

leefstijl het meest effectief bevorderen door samenwerking. 

Deze samenwerking wordt met vele partners ingezet. Het 

gaat om meer betrokkenheid en om meer betrokkenen in 

de vorm van tijd, geld en aandacht voor de doelen van de 

Hartstichting. 

In de begroting 2018 wordt een negatief resultaat begroot 

van € 3,76 miljoen om, zoals hierboven vermeld, de  

beschikbare te bestede reserves te benutten. Om de doel-

stellingen van de nieuwe strategische periode (2018-2022) 

mogelijk te maken, is er in 2018 € 51,9 miljoen aan te  

werven opbrengsten begroot. Dit is een groei van 4%  

t.o.v. 2017. De opbrengsten kunnen als volgt worden  

uitgesplitst:

Begrote baten 2018

Baten van particulieren 44.003.300

Baten van bedrijven 3.053.000

Baten van loterijorganisaties 1.806.196

Baten van subsidies van overheden 2.260.000

Baten van organisaties zonder winststreven 514.375

Som van de geworven baten 51.636.871

Overige baten 280.000

Som van de baten 51.916.871
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Stichting Studiefonds Nederlandse 
Hartstichting
De Stichting Studiefonds Nederlandse Hartstichting stelt 

zich ten doel het met financiële ondersteuning bevorderen 

van studie in de meest ruime zin op het gebied van hart- 

en vaatziekten. De Stichting tracht dit doel meer in het 

bijzonder te bereiken door nauw samen te werken met de 

Hartstichting en door een goede afstemming van het 

beleid van de Stichting op dat van de Hartstichting op het 

gebied van subsidies.

Met het dr. E. Dekker-programma van het Studiefonds 

Nederlandse Hartstichting worden jaarlijks stipendia 

beschikbaar gesteld voor talentvolle onderzoekers, om 

hen zo in staat te stellen gedurende een aantal jaren  

onderzoek te verrichten op het gebied van hart- en vaat-

ziekten. Ook levert de Stichting Studiefonds Nederlandse 

Hartstichting bijdragen voor proefschriften en reizen.  

De subsidies van de Stichting Studiefonds Nederlandse 

Hartstichting bedroegen in 2017 € 3.384.309. In 2016  

bedroegen deze subsidies € 3.241.748.

De uitvoeringskosten van het Studiefonds worden  

gedragen door de Hartstichting.

De raad van toezicht van de Hartstichting heeft besloten 

de jaarlijkse dotatie van de Hartstichting aan het Studie-

fonds Nederlandse Hartstichting, dat geen eigen vermogen 

heeft, voor 2017 te bepalen op het niveau van het totale 

negatieve saldo van baten en lasten van het Studiefonds. 

Deze dotatie bedroeg € 3.384.309.

Den Haag, 24 mei 2018

De directie:  Op basis van de besluitvorming in de vergadering van  

24 mei 2018 en namens alle leden van de raad van toezicht:

drs F. Italianer prof. dr. E.C. Klasen

Directeur Voorzitter raad van toezicht
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Jaarrekening 2017





Samengevoegde balans  
per 31 december 2017
Na resultaatbestemming

Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming)

31 december 2017 31 december 2016

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 2.029.450 1.894.154

2.029.450 1.894.154

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2 21.036.946 21.309.842

Effecten 3 78.426.424 84.825.112

Liquide middelen 4 2.827.982 1.791.518

102.291.352 107.926.472

Totaal activa 104.320.802 109.820.626

PASSIVA

Reserves en fondsen 5

Reserves

Continuïteitsreserve 20.689.272 23.658.344

Bestemmingsreserves 5.000.000 5.000.000

25.689.272 28.658.344

Fondsen

Bestemmingsfondsen 103.283 681.395

Totaal reserves en fondsen 25.792.555 29.339.739

Langlopende schulden 6 42.427.564 45.998.796

Kortlopende schulden 7 36.100.683 34.482.091

Totaal passiva 104.320.802 109.820.626
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Samengevoegde staat  
van baten en lasten 2017

Staat van baten en lasten

Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016

Baten 9

Baten van particulieren  41.520.126 42.820.000  49.282.118 

Baten van bedrijven  2.871.795 2.680.000  2.121.420 

Baten van loterijorganisaties  1.843.030  1.713.000  2.440.970 

Baten van subsidies van overheden  2.806.688  5.000.000  2.464.990 

Baten van verbonden (internationale) organisaties  –  –  – 

Baten van andere organisaties zonder winststreven  625.965  420.000  524.612 

Som van de geworven baten  49.667.604 52.633.000  56.834.110 

Baten als tegenprestatie voor de levering  
van producten en/of diensten

 101.478  60.000  82.232 

Overige baten  219.684  220.000 223.266

Som van de baten  49.988.766  52.913.000  57.139.608 

Lasten 10

6-Minutenzone  5.844.950  3.726.157  3.555.337 

Hartgezonde jeugd  5.476.161  5.059.732  4.914.182 

Regie over eigen leven en zorg  5.675.901  5.440.968  5.521.764 

Wetenschappelijk onderzoek  24.240.587  30.292.102  27.625.634 

Ernst & Urgentie  1.173.336  1.236.600  4.209.247 

Doelstelling algemeen  2.761.883  2.439.451  2.015.206 

Totaal besteed aan doelstellingen  45.172.818  48.195.010  47.841.370 

Wervingskosten  8.859.740  9.160.143  7.390.113 

Kosten beheer en administratie  2.086.051  1.763.981  1.707.433 

Som van de lasten  56.118.609  59.119.134  56.938.916 

Saldo voor financiële baten en lasten  -6.129.843  -6.206.134 200.692

Saldo financiële baten en lasten 14  2.582.659  2.840.000  4.857.622 

Saldo van baten en lasten  -3.547.184  -3.366.134  5.058.314 

Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve -2.969.072 -2.684.740 3.762.821

Bestemmingsreserves 0 0 622.098

Bestemmingsfondsen -578.112 -681.394 673.395   

Totale mutatie reserves en fondsen -3.547.184 -3.366.134 5.058.314
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Samengevoegd  
kasstroomoverzicht

Kasstroom

Werkelijk 2017 Werkelijk 2016

Saldo voor financiële baten en lasten -6.129.843 200.692

Aanpassingen voor

Afschrijvingen materiële vaste activa 479.738 867.223

Ontvangen interest 1.466.100 1.420.659

Ontvangen dividend 722.921 637.819

Mutatie langlopende operationele schulden -3.571.232 6.785.650

Werkkapitaal

Mutatie overlopende vorderingen en activa 272.896 -5.136.791

Mutatie kortlopende schulden 1.618.592 -1.105.494

Kasstroom uit operationele activiteiten -5.140.828 3.669.758

Desinvesteringen 18 15.126

Investeringen -615.052 -723.262

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -615.034 -708.136

Aangekochte/verkochte beleggingen 6.792.326 -6.962.661

Ontvangen aflossing hypothecaire lening U/G 0 4.740.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 6.792.326 -2.222.661

Mutatie liquide middelen 1.036.464 738.961

Saldo liquide middelen per 1 januari 1.791.518 1.052.557

Saldo liquide middelen per 31 december 2.827.982 1.791.518

Mutatie liquide middelen 1.036.464 738.961
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1.3 Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, 

dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.

1.4 Toegepaste standaarden
De samengevoegde jaarrekening is opgesteld volgens de 

Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’. Deze richt

lijn is geactualiseerd en van kracht vanaf 1 januari 2017.

1.5 Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuï

teitsveronderstelling.

In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroom

overzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties 

wordt verwezen naar de toelichting.

Daar waar in dit rapport gebruik wordt gemaakt van  

afgeronde getallen kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

1.  Algemene toelichting

1.1 Over de Hartstichting
De Nederlandse Hartstichting is een stichting naar  

Nederlands recht en is gevestigd in Den Haag.  

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van handel in 

Den Haag onder nummer 41150408. 

In dit verslag wordt de naam ‘Hartstichting’ gebruikt in 

plaats van ‘De Nederlandse Hartstichting’.

De Hartstichting strijdt tegen hart en vaatziekten.  

Het aantal sterfgevallen en patiënten moet omlaag.  

Hiertoe investeert de Hartstichting in wetenschappelijk 

onderzoek, voorlichting en patiëntenzorg.

1.2 Verbonden partijen
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waar overheersende 

zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van 

betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen 

die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen, worden 

aangemerkt als verbonden partij. 

Stichting Studiefonds Nederlandse Hartstichting

De Nederlandse Hartstichting is statutair, bestuurlijk en 

financieel nauw verbonden met de Stichting Studiefonds 

Nederlandse Hartstichting. De twee rechtspersonen  

kunnen bestuurlijk en financieel als een eenheid worden 

beschouwd. In de samengevoegde jaarrekening worden  

de financiële gegevens opgenomen van de Nederlandse 

Hartstichting samen met de Stichting Studiefonds  

Nederlandse Hartstichting.

Stichting Theodora Boasson

De Hartstichting heeft betekenisvolle stemrecht in het 

bestuur van de Stichting Theodora Boasson en kan invloed 

uitoefenen op het zakelijke en financiële beleid van deze 

stichting. De Hartstichting heeft echter geen overheersende 

zeggenschap. Verder kan de Hartstichting niet beschikken 

over de economische voordelen en draagt geen economische 

risico’s als gevolg van deze zeggenschap in de stichting.

Toelichting behorende bij de  
samengevoegde jaarverslaggeving
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2.  Grondslagen voor de waardering 
van activa en passiva en de  
resultaatbepaling

2.1 Algemeen
De cijfers over 2017 zijn geherrubriceerd teneinde  

vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te maken. 

Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva 

opgenomen tegen nominale waarde. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het 

waarschijnlijk is dat de toekomstige economische  

voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de 

waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een 

verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het 

waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal 

gaan met een uitstroom van middelen die economische 

voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag 

daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans 

opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of 

nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle  

of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot het actief of  

de verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder 

wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans 

opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan 

aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de  

toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid 

van de bepaling van de waarde.

 

2.2 Presentatie- en functionele valuta
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens 

de functionele valuta is van de stichting.

2.3 Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het  

management oordelen vormt en schattingen en veronder

stellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 

grond slagen en de gerapporteerde waarde van activa en  

verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 

uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De 

schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 

voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 

worden opgenomen in de periode waarin de schatting 

wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 

herziening gevolgen heeft.

2.4 Grondslagen voor de samenvoeging
De samengevoegde jaarrekening omvat de financiële  

gegevens van de Nederlandse Hartstichting samen met  

de Stichting Studiefonds Nederlandse Hartstichting

2.5 Stelselwijziging
De stichting heeft per 1 januari 2017 een stelselwijziging 

doorgevoerd omdat met ingang van deze datum de  

geactualiseerde Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende  

organisaties’ van kracht is. De vergelijkende cijfers over 

2016 zijn aangepast aan de nieuwe richtlijn.

De aanpassing van de richtlijn heeft effect op de presentatie 

van de baten, de waardering van de nalatenschappen  

met vruchtgebruik en de verantwoording van baten van 

loterij organisaties. 

•  Presentatie van de baten. Bij de presentatie van de 

baten is een eenduidige classificatie van de baten  

naar herkomst doorgevoerd. Dat heeft per saldo geen 

financieel effect op het resultaat. 

•  Nalatenschappen met vruchtgebruik. Onder de  

nieuwe RJ 650 dienen bij de waardering van de nalaten

schappen ook nalatenschappen met vruchtgebruik te 

worden gewaardeerd. Onder de oude RJ 650 werden 

deze nalatenschappen niet gewaardeerd. Op basis van 

de nieuwe grondslagen is het resultaat effect van 

€ 554.665 verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari 

2016. 

75

JAARREKENING



(derivaten), zoals renteswaps en termijncontracten.  

Financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen reële 

waarde, tenzij anders vermeld bij onderstaande toelichting 

op de afzonderlijke posten.

2.10 Materiële vaste activa
Vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 

inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek  

van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte  

toekomstige gebruiksduur en bijzondere waarde

verminderingen. Voor de vaststelling of voor een materieel 

vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering 

wordt verwezen naar paragraaf 2.7.

2.11 Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd 

tegen reële waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid 

worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 

vordering. Na eerste verwerking worden vorderingen en 

overlopende activa gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs.

2.12 Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen reële waarde, zijnde 

de beurskoers per 31 december van het betreffende verslag

jaar. De gerealiseerde waardeverschillen bij verkoop  

De vergelijkende cijfers 2016 zijn als gevolg daarvan gecorrigeerd:

Effect stelselwijziging Activa Passiva
Balans 2016 oud Vorderingen en  

overlopende activa
€ 20.286.713 Continuïteits- 

reserve
€ 22.635.215

Resultaat waardering  
nalatenschappen met vruchtgebruik

€ 554.655 € 554.655

Resultaat uit baten van  
loterijorganisaties

 € 468.474 € 468.474

Balans 2016 nieuw Vorderingen en  
overlopende activa

€ 21.309.842 Continuïteits- 
reserve

€ 23.658.344

Het effect van de stelselwijziging op het resultaat over 2016 is nihil.

2.7 Bijzondere waardeverminderingen van  
vaste activa
De Hartstichting beoordeelt op iedere balansdatum of er 

aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke 

indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde 

van het actief vastgesteld. Van een bijzondere waarde

vermindering is sprake als de boekwaarde van een actief 

hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare 

waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de  

bedrijfswaarde.

2.8 Vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta worden gedurende het 

boekjaar omgerekend naar euro’s tegen de koers geldend 

op het moment van de transactie. Indien aan het einde van 

het jaar er nog vorderingen of verplichtingen in vreemde 

valuta zijn, dan worden deze op de balans gewaardeerd in 

euro’s op basis van de slotkoers van 31 december. Effecten 

in vreemde valuta worden gewaardeerd in euro’s tegen de 

koers op balansdatum.

2.9 Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten liquide middelen, 

vorderingen, verplichtingen en effecten. De Hartstichting 

maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten 

•  Baten van loterijorganisaties. De Hartstichting maakte 

onder de oude RJ 650 gebruik van de mogelijkheid om 

de baten van loterijorganisaties te verantwoorden op 

moment van daadwerkelijk ontvangst op de bank

rekening. Onder nieuwe RJ 650 moeten deze baten 

worden verantwoord op moment van toezegging door 

de loterijorganisatie. Het resultaateffect van € 468.474 

is verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari 2016.
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Bestemmingsreserves

Het bestuur van de Hartstichting kan een deel van  

de reserves afzonderen voor een speciaal doel. De 

bestemmings reserves worden benoemd in de toelichting.

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfondsen betreffen middelen die zijn  

verkregen met een door derden aangegeven specifieke 

bestemming.

2.15 Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare 

of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, 

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van  

middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op  

betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden 

gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die 

noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum 

af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 

tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar  

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af  

te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

Eind 2017 zijn er geen voorzieningen gevormd. 

2.16 Kortlopende en langlopende schulden

Kortlopende en langlopende schulden

Schulden op korte termijn en schulden op lange  

termijn worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs. De subsidieverplichting wordt 

per toewijzingsjaar gesplitst naar schulden op korte  

termijn en lange termijn, hierdoor ontstaat een grote 

nauwkeurigheid van weergave van schulden op korte 

termijn en schulden op lange termijn. 

Projecten

De projecten omvatten verplichtingen jegens derden en 

reserveringen voor projecten.

Derden

De Hartstichting heeft zich verbonden aan de Stichting 

Alliantie Nederland Rookvrij! (ANR) en de patiënten

vereniging De Hart&Vaatgroep (HVG) onder meer door 

meerjarige subsidieverplichtingen. De naam van de 

Hart&Vaatgroep is vanaf 1 januari 2018 gewijzigd in  

Harteraad. De Richtlijn voor de jaarverslaggeving staan 

alsmede de nietgerealiseerde waardeverschillen per  

balansdatum worden verantwoord onder de opbrengst 

beleggingen in de staat van baten en lasten. Transactie

kosten worden rechtstreeks in de staat van baten en lasten 

verwerkt.

De effecten staan ter vrije beschikking van de stichting.

2.13 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct 

opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 

de nominale waarde.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de 

stichting.

2.14 Reserves en fondsen
Het eigen vermogen van de Hartstichting is ingedeeld in 

reserves en fondsen. 

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve dient als financiële buffer om  

de voortgang van de bedrijfsvoering te financieren bij 

onverwachte grote tegenslagen of bij beëindiging dan wel 

afbouwen van activiteiten. De stichting heeft hiervoor  

een risicoanalyse verricht en treft maatregelen om risico’s 

te beheersen. De continuïteitsreserve wordt gemuteerd 

met overschotten c.q. tekorten uit de exploitatie. 

 

De Hartstichting volgt de richtlijnen van de Commissie 

Herkströter voor het bepalen van de maximale hoogte van 

de continuïteitsreserve. Dat maximum is 1,5 maal de jaar

kosten van de werkorganisatie. Als ondergrens heeft de 

Hartstichting als beleid dat deze reserve 1 maal de jaar

kosten van de werkorganisatie mag zijn. 

Tot de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie worden 

gerekend:

•  subsidies en bijdragen, afdrachten, aankopen en  

verwervingen, uitbesteed werk en publiciteit en  

communicatie, uitgezonderd dat deel dat wordt  

toegerekend aan de doelstelling;

•  personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor en  

algemene kosten en afschrijvingen en rente die volledig 

worden meegenomen inclusief het gedeelte dat aan  

de doelstelling wordt toegerekend.
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3.  Grondslagen voor de  
resultaatbepaling

3.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het 

totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden 

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, lasten 

reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, 

worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien 

deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, 

worden nog niet bestede gelden opgenomen in de  

desbetreffende bestemmingsreserve respectievelijk  

bestemmingsfonds. Een onttrekking aan bestemmings

reserve respectievelijk fonds wordt als besteding verwerkt.

3.2 Baten
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de  

betreffende gelden worden ontvangen, met uitzondering 

van:

•  Baten uit nalatenschappen. Deze worden in het boek

jaar verantwoord voor zover de omvang betrouwbaar 

kan worden vastgesteld, als op grond van het stadium 

waarin de afhandeling van de nalatenschap zich bevindt, 

een betrouwbare schatting van de ontvangst kan worden 

gemaakt. Eventueel eerder ontvangen voorschotten 

worden bij ontvangst verantwoord en later in mindering 

gebracht op de verantwoording van de opbrengstwaarde. 

De nog te ontvangen nalatenschappen per jaareinde 

worden geschat op 100% van de initieel vastgestelde 

bruto waardering. De waardering van nalatenschappen 

met vruchtgebruik vindt plaats aan de hand van de 

‘Handreiking verwerking en waardering van nalaten

schappen belast met (vrucht)gebruik’ van Goede Doelen 

Nederland.

•  Baten van bedrijven. Sponsorbijdragen worden verant

woord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. 

Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële 

waarde in Nederland indien deze een materiële omvang 

hebben. Het gaat daarbij om goederen of diensten die 

tegen geld waardeerbaar zijn. 

•  Loterijen. Baten van loterijen worden verantwoord in 

het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

toe dat meerjarige subsidieverplichtingen worden  

verantwoord in de staat van baten en lasten en gereserveerd 

op de balans op het moment van toezegging. Hierdoor 

wordt de continuïteit van de samenwerking ook financieel 

gewaarborgd. 

2.17 leasing
De stichting kan financiële en operationele leasecontracten 

afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor en 

nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject 

geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, 

wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere 

leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. 

Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de 

transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.

Als de stichting optreedt als lessee in een operationele 

lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Vergoedingen 

die worden ontvangen als stimulering voor het  

afsluiten van een overeenkomst worden verwerkt als een 

vermindering van de leasekosten over de leaseperiode. 

Leasebetalingen en vergoedingen inzake operationele 

leases worden lineair over de leaseperiode ten laste  

respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten 

gebracht, tenzij een andere toerekeningsystematiek meer 

representatief is voor het patroon van de met het lease

object te verkrijgen voordelen.
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•  Baten uit subsidies van overheden. Subsidies van  

overheden worden verantwoord op het moment dat 

deze subsidies worden besteed.

3.3 Overige baten 
De baten uit verhuur worden verantwoord in het jaar 

waarop de bijdrage betrekking heeft.

3.4 Lasten 
De lasten worden bepaald op historische basis en  

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben.

3.5 Personeelsbeloningen 
De beloningen van het personeel worden als last in de 

staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin 

de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet 

uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen.  

Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen 

overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een  

overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van  

terugbetaling door het personeel of van verrekening met 

toekomstige betalingen door de stichting.

Voor de beloningen met opbouw van rechten, sabbatical 

leave, winstdelingen en bonussen worden de verwachte 

lasten gedurende het dienstverband in aanmerking  

genomen. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levens

loopregelingen worden in aanmerking genomen in de 

periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd.  

Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden 

ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten 

en lasten gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten 

worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval 

van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte 

lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning 

is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplich

tingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen 

(inclusief ontslag¬vergoedingen) aan personeelsleden  

die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of 

gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te  

verrichten door ziekte of arbeidsongeschikt¬heid wordt 

een voorziening opgenomen.

De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting 

van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende 

verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste 

schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met 

personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereen

komsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen 

worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat 

van baten en lasten gebracht.

Pensioenen

De Hartstichting heeft haar pensioenregeling onder

gebracht bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).  

Het betreft een zogenoemde middelloonregeling. De 

Hartstichting heeft in het geval van een tekort bij het 

pensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van  

aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige 

premies. Indien sprake is van een overschot of een tekort 

in het fonds zal PFZW beslissen tot het verlagen dan wel 

verhogen van de premies. De premies worden verantwoord 

als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Voor

uitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende 

activa indien dit tot terugstorten leidt of tot vermindering 

van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies 

worden als verplichting op de balans opgenomen. 

De dekkingsgraad van het pensioenfonds was 31 december 

2017 101,1% (31 december 2016 90,1%).

Het bestuur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft 

besloten de pensioenen per 1 januari 2018 niet te indexeren.

3.6 Kosten besteed aan doelstellingen
Projectkosten en lasten ter zake van subsidies worden 

verantwoord in het jaar waarin de toezegging plaatsvindt.

3.7 Toerekening van kosten en bestedingen aan 
doelstellingen en werving
Bij de allocatie van kosten worden zoveel mogelijk kosten 

rechtstreeks vastgelegd op de kostenplaatsen die onder 

fondsenwerving of één van de doelstellingen (speerpunten) 

vallen. De kosten voor directie en ondersteunende staf

afdelingen, bestuurs en beheerkosten, kunnen hieraan 

niet rechtstreeks worden toegerekend. Daarom worden 

deze kosten met behulp van verdeelsleutels in een toere

keningsmodel over fondsenwerving en de doelstellingen 

verdeeld.
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Afhankelijk van het accent van activiteiten en projecten 

vinden onderlinge doorberekeningen plaats tussen  

fondsenwerving en de doelstellingen. Uitgangspunt hierbij 

is dat een activiteit of project niet alleen een primaire 

invloed heeft op fondsenwerving of één van de doel

stellingen. Door de aard van de uitingen hebben de  

activiteiten en projecten ook een secundaire uitstraling  

op één of meerdere beleidsterreinen. De onderlinge  

doorberekeningen kennen een bestendige gedragslijn. 

Uitzondering hierop zijn de themacampagnes, waarvan 

de inhoud per campagne verschilt.

3.8 Afschrijvingen
Er wordt gestart met afschrijven vanaf de eerste van de 

maand volgend op die waarin de investering in gebruik  

is genomen. De afschrijvingen op materiële vaste activa 

worden berekend op basis van de geschatte gebruiksduur. 

De geschatte gebruiksduur van de vaste activa is:

Verbouwingskosten 10 jaar

Inventarissen 

– Automatiseringsapparatuur 3 jaar

– Overige 5 jaar

Collectematerialen 5 jaar

Websitekosten  3 jaar

3.9 Financiële baten en lasten
De rentebaten en beleggingsresultaten worden verantwoord 

onder de post saldo financiële baten en lasten. Het gaat 

hierbij om rentebaten, dividenden, gerealiseerde en  

ongerealiseerde koersresultaten. Ongerealiseerde koers

resultaten zijn het verschil tussen de aankoopwaarde en 

de beurswaarde op balansdatum.

Bankkosten, rentekosten en de kosten van beleggingen 

worden in mindering gebracht van het saldo financiële 

baten en lasten. 

3.10 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 

methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 

bestaan uit de liquide middelen. Ontvangen en betaalde 

interest en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder 

de kasstroom uit operationele activiteiten. De verkrijgings

prijs van de verworven activa is opgenomen in het 

kasstroom overzicht onder de investeringsactiviteiten.
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Toelichting op de  
samengevoegde jaarrekening 2017

1.  Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris  
en inrichting

Andere  
bedrijfsmiddelen

Totaal

1 januari 2017

Verkrijgingsprijs 5.660.674 1.144.211 6.804.885

Afschrijvingen -3.766.536 -1.144.195 -4.910.731

Boekwaarde 1.894.138 16 1.894.154

Mutaties 2017

Investeringen 615.052 0 615.052

Desinvesteringen -82.717 -587.083 -669.800

Afschrijvingen -479.738 0 -479.738

Afschrijvingen desinvesteringen 82.715 587.067 669.782

Saldo mutaties 135.312 -16 135.296

31 december 2017

Verkrijgingsprijs 6.193.009 557.128 6.750.137

Afschrijvingen -4.163.559 -557.128 -4.720.687

Boekwaarde 2.029.450 0 2.029.450

Investeringen is software voor het project “voorlichting op maat”.
Onder de post ‘Andere bedrijfsmiddelen’ zijn de collectematerialen opgenomen.
Er is geen sprake van een verplichting tot herstel na afloop van het gebruik van de activa.

2.  Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa

31 december 2017 31 december 2016

Legaten en nalatenschappen 15.506.969 16.677.239

Nog te ontvangen 4.320.266 3.110.083

Vooruitbetaalde kosten 226.848 329.417

Te vorderen rente 874.570 943.960

Vordering personeel 0 473

Overige vorderingen 108.293 248.670

21.036.946 21.309.842

De gemiddelde looptijd van de vordering op nalatenschappen bedraagt 20 maanden, echter gezien de diverse looptijden zijn deze  
vorderingen als kortlopend geclassificeerd. De nog te ontvangen bedragen betreft grotendeels een nog te ontvangen subsidie.  
€ 2,55 miljoen (2016: € 1,8 miljoen) van deze post kent een looptijd van langer dan 1 jaar. 
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3.  Effecten

Effecten

31 december 2017 31 december 2016

Obligaties in beheer bij banken 52.064.707 57.223.950

Aandelen in beheer bij banken 24.349.427 27.601.162

Woninghypotheken 2.012.290 0

78.426.424 84.825.112

1 januari 2017

Boekwaarde 84.825.112

Mutaties 2017

Resultaat 2.789.461

Kosten beleggingen -208.235

Saldo 2.581.226

Aangekochte/verkochte beleggingen -6.792.326

Gerealiseerd en ongerealiseerd koersverschil -1.248.177

Mutatie nog te ontvangen rente 55.173

Mutatie liquide middelen -994.584

-8.979.914

Saldo Mutaties -6.398.688

31 december 2017

Boekwaarde 78.426.424

4.  Liquide middelen

Liquide middelen

31 december 2017 31 december 2016

Rekening-courant banken 2.825.612 1.791.218

Kassen 2.370 300

2.827.982 1.791.518

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Nederlandse Hartstichting.
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5.  Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve

De kosten van de werkorganisatie waren in 2017 

€ 20.443.650. Beleidsmatig is dit ook de omvang van  

de continuïteitsreserve. De maximale continuïteitsreserve 

is 1,5 maal dit bedrag en komt uit op € 30.665.475.

De daling van de continuïteitsreserve is € 2.969.072 en 

past binnen de gestelde normen. Eind 2016 was de stand 

van de continuïteitsreserve ruim hoger dan 1,0 maal de 

kosten van de werkorganisatie. In de begroting 2017 is 

hier ook rekening meegehouden door een negatief resul

taat te begroten.

Het verloop van de reserves in 2017 was:

Verloop van reserves

31 december 
2016

Mutatie  
2017

Resultaat 
bestemming 

2017

31 december 
2017

Continuïteitsreserve 23.658.344 0 -2.969.072 20.689.272

Bestemmingsreserve opsporen en oplossen van HVZ 5.000.000 0 0 5.000.000

28.658.344 0 -2.969.072 25.689.272

Bestemmingsfondsen

De bestemmingsfondsen zijn als volgt te specificeren:

Fondsen

31 december 
2016

Mutatie  
 2017

Resultaat 
bestemming 

2017

31 december 
2017

Vriendenloterij | project AED-kasten 578.112 0 -578.112 0 

Werving, reanimatie training en gebruik AED 80.000 0 -80.000 0 

GGD Haaglanden | werving burgerhulpverleners 23.283 0 0 23.283 

Fonds 1818 | Levens redden bij een hartstilstand 0 0 80.000 80.000

681.395 0 -578.112 103.283 

Bestemmingsreserves

Eind 2016 is een bestemmingsreserve gevormd voor het 

eerder opsporen en oplossen van hart en vaatziekten. 

Deze reserve is bestemd voor het sneller terugdringen van 

de ziektelast door hart en vaatziekten in Nederland.

In de begroting van 2018 is rekening gehouden met het 

besteden van deze bestemmingsreserve.

Effect stelselwijziging op continuïteitsreserve

De impact van de stelselwijziging ultimo 2016 bedraagt  

€ 1.023.129. Stand continuïteitsreserve per 31 december 

2016 is gewijzigd van € 22.635.215 naar € 23.658.344.

Het effect van de stelselwijziging op het resultaat over 

2016 is nihil.

Zie ook de toelichting in paragraaf 2.5 van de “Toelichting 

behorende bij de samengevoegde jaarverslaggeving”.
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6.  Langlopende schulden

In deze post zijn de voor toekomstige jaren toegezegde 

subsidies opgenomen. Voor zover de subsidietoezegging 

betrekking heeft op het aankomende boekjaar is de  

toezegging opgenomen onder de kortlopende schulden. 

Het overige deel is toegewezen aan de langlopende  

De langlopende schulden zijn als volgt te specificeren:

Langlopende schulden

31 december 2017 31 december 2016

Uitkeringsverplichting 2018 0 17.824.147

Uitkeringsverplichting 2019 17.271.028 12.297.801

Uitkeringsverplichting 2020 12.200.669 7.825.400

Uitkeringsverplichting 2021 7.529.537 3.798.170

Uitkeringsverplichting 2022 3.405.078 1.598.729

Alliantie Nederland Rookvrij! / HVG 1.550.000 2.125.000

Reservering huurkorting 471.252 529.549

42.427.564 45.998.796

Alle schulden op lange termijn worden, na aanvang, binnen een looptijd van 5 jaren afgelost.

7.  Kortlopende schulden

Kortlopende schulden

31 december 2017 31 december 2016

Crediteuren 1.581.711 1.564.715 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 386.694 285.285 

Overige schulden en overlopende passiva 34.132.278 32.632.091 

36.100.683 34.482.091 

Specificatie overige schulden en overlopende passiva

Uitkeringsverplichting projecten 30.669.803 29.045.905 

Alliantie Nederland Rookvrij! / HVG 1.425.000 1.875.000 

Nog te betalen kosten 2.019.761 1.684.703 

Pensioenen 17.714 26.483 

34.132.278 32.632.091 

schulden. De toezegging aan De Hart&Vaatgroep (HVG) 

is opgenomen voor twee jaar en de toezegging aan de 

Stichting Alliantie Nederland Rookvrij! is opgenomen 

voor vier jaar. De vrijval heeft betrekking op de reiskosten 

binnen de subsidieverplichting aan studenten en AIO’s.
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8.  Financiële instrumenten

De Hartstichting maakt gebruik van uiteenlopende  

financiële instrumenten die de onderneming blootstelt 

aan krediet, rente, kasstroom, valuta, prijs en  

liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft de 

onderneming een beleid om de risico’s van onvoorspelbare 

De volgende activa en verplichtingen betreffen financiële instrumenten:

Financiële instrumenten

31 december 2017 31 december 2016

Financiële activa

Liquide middelen 2.827.982 1.791.518

Vorderingen 21.036.946 21.309.842

Effecten 78.426.424 84.825.112

Financiële verplichtingen

Uitkeringsverplichtingen -74.522.367 -76.919.701

Crediteuren -1.581.711 -1.564.715

Overige te betalen posten -2.424.169 -1.996.471

De volgende risico’s spelen een rol bij deze instrumenten:

Kredietrisico

De stichting loopt kredietrisico over vorderingen en 

liquide middelen. Het grootste risico bij vorderingen 

betreft de reële waarde van de nalatenschappen.  

Deze wordt op balansdatum beoordeeld. Indien uit de 

beoordeling blijkt dat er een waarderingsrisico is, dan 

wordt de waarde gecorrigeerd met een risicoafslag.  

Liquide middelen worden aangehouden bij Nederlandse 

banken met een laag faillissementsrisico.

Renterisico en kasstroomrisico

Van de effecten was eind 2017 voor € 52,1 miljoen belegd 

in vastrentende waarden (eind 2016: € 57,2 miljoen). Deze 

beleggingen kennen geen kasstroomrisico. Wel is de reële 

waarde van de beleggingen afhankelijk van de marktrente. 

Bij beleggingen in vastrentende waarden is het beleid dat 

wordt belegd met laag risicoprofiel (investment grade)

Valutarisico

Valutarisico wordt gelopen over aandelen in vreemde 

valuta. Van de beleggingen in aandelen mag maximaal 

50% niet in euro’s zijn belegd. Eind 2017 was van de  

beleggingen 49,8% (eind 2016: 47,0%) niet in euro’s belegd.

Prijsrisico

De effecten waarin wordt belegd zijn beursgenoteerd  

en kennen daardoor prijsrisico. De beleggingen in effecten 

dienen ter financiering van meerjarige uitkerings

verplichtingen (toegezegde subsidies). Doormiddel van 

een ALMstudie wordt eens keer per twee jaar vastgesteld 

of de toekomstige verplichtingen kan worden voldaan.

De meerjarige uitkeringsverplichtingen kennen geen 

prijsrisico.

Liquiditeitsrisico

De liquiditeitspositie wordt door middel van  

kasplanningen bewaakt. Het management ziet erop  

toe dat voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om  

aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten  

en daarmee de financiële prestaties van de stichting te 

beperken.Er worden geen derivaten gebruikt om deze 

risico’s af te dekken.
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9.  Baten

Baten van particulieren

Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016

Collecte 3.045.110 3.130.000 2.947.937 

Nalatenschappen 13.562.792 14.650.000 22.430.829 

Donaties en giften 24.822.560 25.040.000 23.810.525 

Overige baten van particulieren 89.664 0 92.827 

41.520.126 42.820.000 49.282.118 

Baten nalatenschappen was is 2016 uitzonderlijk hoog door een aantal hoge nalatenschappen. In 2017 was hier geen sprake van en vallen de 
baten lager uit.

Baten van loterijorganisaties

Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016

VriendenLoterij (Hartstichting loten) 782.102 750.000 690.114 

VriendenLoterij (Reguliere bijdrage) 591.746 613.000 623.241 

VriendenLoterij (project bijdragen) 102.000 0 756.129 

VriendenLoterij 1.475.848 1.363.000 2.069.484 

De Lotto 329.491 350.000 348.996 

Fonds Bijzondere Uitkeringen (FBU) 37.691 0 22.490 

Stichting Loterijacties Volksgezondheid 367.182 350.000 371.486 

1.843.030 1.713.000 2.440.970 

Baten van subsidies van overheden

Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016

Toelage voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (PPS) 1.771.115 5.000.000 2.214.990

ERA-CVD 1.035.573 0 250.000

2.806.688 5.000.000 2.464.990

De toegekende subsidies betreffen toelagen van het ministerie van Economische Zaken voor innovatief onderzoek. De toegekende subsidie 
voor ERA-CVD bestaat in 2017 voor een groot deel uit subsidie toegekend vanuit de EU. Deze subsidies zijn in 2017 volledig toegekend aan 
onderzoeksprojecten. De subsidies hebben een incidenteel karakter.
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Bij de grondslagen voor de resultaatbepaling is bij  

3.7 aangegeven dat kosten worden toegerekend aan  

activiteiten. Overheadkosten worden eerst verdeeld over 

alle afdelingen op basis van voltijdsformatie (FTE),  

waarna de kosten van de directie en de afdelingen bedrijfs

voering en HRM worden verdeeld over activiteiten op 

basis van tijdsbelasting. Vertrekpunt bij de herverdeling 

naar activiteiten is de uitsplitsing van kosten naar  

organisatieonderdeel. Vervolgens vindt de herverdeling  

in twee stappen plaats:

1. Herverdelen van de overhead

Met uitzondering van de personele kosten worden alle 

indirecte kosten nagenoeg geheel geboekt op bedrijfs

voering, zoals huisvestingskosten en ICT. Deze overhead

kosten worden verdeeld over alle organisatieonderdelen 

op basis van FTE. Met deze herverdeling worden de  

integrale kosten per organisatieonderdeel verkregen.

2. Herverdeling conform Richtlijn 650

Bij de herverdeling kunnen sommige kosten aan meerdere 

activiteiten worden toegerekend. In die gevallen vindt 

herverdeling op basis van een schattingspercentage plaats. 

Bij fondsenwerving en marketing & communicatie heeft de 

inhoud nagenoeg altijd een tweeledig karakter, namelijk 

voorlichting (=doelbesteding) en het oproepen tot doneren 

(=fondsenwerving). 

Voorlichting

Voorlichting is een statutaire doelstelling van de  

Hartstichting. Zo is in 2017 onder andere een campagne 

gevoerd om het Nederlands publiek te informeren over  

de kenmerken van een beroerte. De voorlichtingskosten 

zijn in bovenstaande specificatie van de lasten toegedeeld 

aan de doelstellingen verantwoord onder ‘publiciteit en 

communicatie’. In 2017 was dat totaal € 4,4 miljoen (2016: 

€ 2,7 miljoen).

11.  Personeelslasten

De personeelskosten van de samengevoegde organisaties  

worden gedragen door de Nederlandse Hartstichting.

Personeelslasten

Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016

Salarissen 6.968.265 7.175.185 6.443.808

Sociale lasten 1.091.363 1.161.943 1.045.446

Pensioenlasten 956.238 1.007.765 954.925

Overige personeelslasten 1.589.612 1.141.945 1.572.798

Totaal personeelslasten 10.605.478 10.486.838 10.016.977

Aantal FTE 118,7 124,0 111,5

Werknemers werkzaam buiten Nederland: geen (2016: geen).
De Hartstichting heeft eigen arbeidsvoorwaarden. Voor salariëring van management en medewerkers hanteren we een beloning die  
past bij een goededoelenorganisatie. Dit wordt periodiek getoetst. Alle functies hebben een functieomschrijving met bijbehorende  
competenties en waardering.
Onder de overige personeelskosten zijn de kosten uitzendkrachten inbegrepen.
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Toelichting op de functie en beloning van de directeur:

Directeur 

drs. F. Italianer

Dienstverband Werkelijk 2017 Werkelijk 2016

Aard (looptijd) bepaald bepaald

Uren 40 40

Part-time percentage 100 100

Periode 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging (€)

Vast inkomen 124.200 124.200

Vakantiegeld 10.076 9.936

Eindejaarsuitkering 10.309 10.309

Totaal jaarinkomen 144.585 144.445

Het jaarinkomen van het directielid (in loondienst) blijf binnen het maximum van € 146.000,- (1FTE/12 mnd) volgens de  
‘Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht’ van Goede Doelen Nederland, 
geldend voor 2017 (2016: € 145.000,-). Het arbeidscontract is per 1 april 2017 verlengd tot 31 maart 2021.

Werkelijk 2017

Belastbare vergoedingen en bijtellingen 11.669 11.502

Pensioenlasten (werkgeversdeel) 23.547 23.053

Totaal 179.801 179.000

Ook het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de pensioenlasten, de pensioencompensatie en de overige beloningen op 
termijn samen, blijven binnen het in de regeling opgenomen maximum van € 181.000,- per jaar (2016: € 179.000,-). 
De pensioenlast betreft het werkgeversdeel van de aan het bedrijfstakpensioenfonds verschuldigde premie. Aan directieleden zijn geen 
leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
De leden van de raad van toezicht genieten geen bezoldiging.

12.  Kantoor- en algemene kosten

Accountantskosten

Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016

Controle van de jaarrekening 138.346 81.000 55.430 

Totaal accountantskosten 138.346 81.000 55.430 

De accountantskosten 2017 zijn hoger dan begroot door overloop van kosten 2016 naar 2017
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13.   Niet in de balans opgenomen  
activa en verplichtingen

Ultimo 2018 bestaat er een leaseverplichting van € 256.431 

voor de periode 2018 t/m 2021, voor onder meer lease 

auto’s, kopieer en scanapparatuur. Van dit bedrag loopt 

€ 78.911 binnen een jaar af, €177.520 heeft een looptijd 

langer dan een jaar.

Ultimo 2018 bestaat er een huurverplichting voor het 

kantoorpand aan Prinses Catharina Amaliastraat 10, te 

‘sGravenhage. De huurlast voor 2018 bedraagt € 975.833. 

Het contract eindigt per 1 februari 2027.

Er is ten behoeve van de Nederlandse Hartstichting een 

bankgarantie verstrekt in het kader van huurbetalingen 

ter grootte van € 206.450. 

14.  Saldo financiële baten en lasten

De baten uit beleggingen zijn als volgt te specificeren:

Financiële baten en lasten

Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016

Obligaties / aandelen 0 3.040.000 0 

Rentebaten 1.466.100 1.420.659 

Dividend 722.921 637.819 

Gerealiseerde en ongerealiseerde opbrengsten 600.440 2.942.164 

2.789.461 3.040.000 5.000.642 

Bankkosten inzake beleggingen waaronder bewaarloon -207.664 -200.000 -185.704 

Overige kosten / opbrengsten -571 0 5.321 

-208.235 -200.000 -180.383 

Netto beleggingsresultaat 2.581.226 2.840.000 4.820.259

Overige rentebaten 1.433 0 37.363

Saldo financiële baten en lasten 2.582.659 2.840.000 4.857.622
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Jaarrekening 2017
Nederlandse Hartstichting



Enkelvoudige balans  
per 31 december 2017
Na resultaatbestemming

Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming)

31 december 2017 31 december 2016

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 2.029.450 1.894.154

2.029.450 1.894.154

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2 21.036.945 21.309.842

Effecten 3 78.426.424 84.825.112

Liquide middelen 15 2.827.919 1.791.498

102.291.288 107.926.452

Totaal activa 104.320.738 109.820.606

PASSIVA

Reserves en fondsen 5

Reserves

Continuïteitsreserve 20.689.272 23.658.344

Bestemmingsreserves 5.000.000 5.000.000

25.689.272 28.658.344

Fondsen

Bestemmingsfondsen 103.283 681.395

Totaal reserves en fondsen 25.792.555 29.339.739

Langlopende schulden 16 37.001.059 39.928.939

Kortlopende schulden 17 41.527.124 40.551.928

Totaal passiva 104.320.738 109.820.606
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Enkelvoudige staat  
van baten en lasten 2017

Staat van baten en lasten

Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016

Baten

Baten van particulieren 9          41.520.126 42.820.000          49.282.118 

Baten van bedrijven            2.871.795 2.680.000            2.121.420 

Baten van loterijorganisaties 1.843.030            1.713.000            2.440.970 

Baten van subsidies van overheden            2.806.688            5.000.000            2.464.990 

Baten van verbonden (internationale) organisaties – – –

Baten van andere organisaties zonder winststreven              625.965 420.000              524.612 

Som van de geworven baten        49.667.604        52.633.000        56.834.110 

Baten als tegenprestatie voor de levering van  
producten en/of diensten

             101.478                60.000                82.232 

Overige baten              219.684              220.000 223.266

Som van de baten        49.988.766        52.913.000        57.139.608 

Lasten 10

6-Minutenzone            5.844.950            3.726.157            3.555.337 

Hartgezonde jeugd            5.476.161            5.059.732            4.914.182 

Regie over eigen leven en zorg            5.675.901            5.440.968            5.521.764 

Wetenschappelijk onderzoek          24.240.587          30.292.102          27.625.634 

Ernst & Urgentie            1.173.336            1.236.600            4.209.247 

Doelstelling algemeen            2.761.883            2.439.451            2.015.206 

Totaal besteed aan doelstellingen        45.172.818        48.195.010        47.841.370 

Wervingskosten            8.859.740            9.160.143            7.390.113 

Kosten beheer en administratie            2.086.051            1.763.981            1.707.433 

Som van de lasten          56.118.609          59.119.134          56.938.916 

Saldo voor financiële baten en lasten          -6.129.843          -6.206.134              200.692 

Saldo financiële baten en lasten 14            2.582.659            2.840.000            4.857.622 

Saldo van baten en lasten          -3.547.184          -3.366.134            5.058.314 
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Grondslagen voor de  
enkelvoudige jaarverslaggeving

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2017

15.  Liquide middelen

Liquide middelen

31 december 2017 31 december 2016

Rekening-courant banken 2.825.549 1.791.198

Kassen 2.370 300

2.827.919 1.791.498

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de samen

gestelde balans en staat van baten en lasten.

In de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening zijn 

enkel de toelichtingen opgenomen welke afwijken van de 

samengevoegde jaarrekening.

16.  Langlopende schulden

In deze post zijn de voor toekomstige jaren toegezegde 

subsidies opgenomen. Voor zover de subsidietoezegging 

betrekking heeft op het aankomende boekjaar is de  

toezegging opgenomen onder de kortlopende schulden. 

Het overige deel is toegewezen aan de langlopende  

schulden. De toezegging aan De Hart&Vaatgroep (HVG)  

is opgenomen voor twee jaar en de toezegging aan de 

Stichting Alliantie Nederland Rookvrij! is opgenomen 

voor nog 3 jaar. 
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De langlopende schulden zijn als volgt te specificeren:

Langlopende schulden

31 december 2017 31 december 2016

Uitkeringsverplichting 2018 0 14.823.901

Uitkeringsverplichting 2019 14.452.661 10.394.052

Uitkeringsverplichting 2020 10.444.697 6.831.980

Uitkeringsverplichting 2021 6.880.147 3.683.209

Uitkeringsverplichting 2022 3.202.302 1.551.248

Alliantie Nederland Rookvrij! / HVG 1.550.000 2.125.000

Reservering huurkorting 471.252 529.549

37.001.059 39.928.939

Alle schulden op lange termijn worden, na aanvang, binnen een looptijd van 5 jaren afgelost.

17.  Kortlopende schulden

Kortlopende schulden

31 december 2017 31 december 2016

Crediteuren 1.581.711 1.564.715 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 386.694 285.285 

Overige schulden en overlopende passiva 39.558.719 38.701.928 

41.527.124 40.551.928 

Specificatie overige schulden en overlopende passiva

Uitkeringsverplichting projecten 26.073.024 24.892.377 

Rekening-courant Stichting Studiefonds NHS 10.023.220 10.223.365 

Alliantie Nederland Rookvrij! / HVG 1.425.000 1.875.000 

Nog te betalen kosten 2.019.761 1.684.703 

Pensioenen 17.714 26.483 

39.558.719 38.701.928 

Den Haag, 24 mei 2018

De directie:  Op basis van de besluitvorming in de vergadering van  

24 mei 2018 en namens alle leden van de raad van toezicht:

drs F. Italianer prof. dr. E.C. Klasen

Directeur Voorzitter raad van toezicht
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Overige gegevens



Controleverklaring van  
de onafhankelijke accountant
Aan: de Raad van Toezicht van De Nederlandse Hartstichting

Wij vinden dat de door ons verkregen controleinformatie 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag 
opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, 

omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

•  het bestuursverslag;

•  de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij  

van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 

verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op 

basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 

controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen  

of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de 

vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werk

zaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze  

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van  

de andere informatie.

Beschrijving van verantwoordelijk-
heden met betrekking tot de  
jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de directie en de 
Raad van Toezicht voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en  

Verklaring over de in het jaarverslag 
opgenomen jaarrekening 

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van de Nederlandse 

Hartstichting (hierna ‘de stichting’) te Den Haag (hierna 

‘de jaarrekening’) gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een 

getrouw beeld van de grootte en samenstelling van  

het vermogen van de Nederlandse Hartstichting per  

31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeen

stemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving  

650 ‘Fondsenwervende organisaties’. 

De jaarrekening bestaat uit:

1. de samengevoegde en enkelvoudige balans per  

31 december 2017;

2. de samengevoegde en enkelvoudige staat van baten  

en lasten over 2017; en

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving en overige 

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het  

Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controle

standaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op 

grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verant

woordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van De Nederlandse Hartstichting 

zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijk

heid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en 

andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheids

regels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 

Verordening gedrags en beroepsregels accountants 

(VGBA).
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of 

fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers 

op basis van de jaarrekening nemen. De materialiteit  

beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controle

werkzaamheden en de evaluatie van het effect van  

onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel 

kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften 

en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit:

•  het identificeren en inschatten van de risico’s dat de 

jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat  

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze 

risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaam

heden en het verkrijgen van controleinformatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.  

Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 

belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 

geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te 

leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken 

of het doorbreken van de interne beheersing;

•  het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing  

die relevant is voor de controle met als doel controle

werkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 

omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als 

doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 

van de interne beheersing van de stichting;

•  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 

grondslagen voor financiële verslaggeving, en het  

het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeen

stemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving  

650 ‘Fondsenwervende organisaties’. In dit kader is de 

directie verantwoordelijk voor een zodanige interne  

beheersing als de directie noodzakelijk acht om het  

opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten  

of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie 

afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden 

in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 

verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 

tenzij de directie het voornemen heeft om de stichting  

te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als  

beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie 

moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor  

gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 

activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in 

de jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het  

uitoefenen van toezicht op het proces van financiële  

verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle  
van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en 

uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee  

voldoende en geschikte controleinformatie verkrijgen 

voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen 

absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is  

dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en 

fraude ontdekken.
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evalueren van de redelijkheid van schattingen door  

de directie en de toelichtingen die daarover in de  

jaarrekening staan;

•  het vaststellen dat de door de directie gehanteerde  

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 

het op basis van de verkregen controleinformatie  

vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden  

zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 

van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in 

onze controleverklaring de aandacht te vestigen op de 

relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 

Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd  

op de controleinformatie die verkregen is tot de  

datum van onze controleverklaring. Toekomstige  

gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter 

toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet 

langer kan handhaven;

•  het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van 

de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; 

en

•  het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft 

van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste  

personen onder andere over de geplande reikwijdte en 

timing van de controle en over de significante bevindingen 

die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne  

beheersing.

Den Haag, 28 mei 2018

KPMG Accountants N.V.

H. Visser RA
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Statutaire bepalingen inzake  
resultaatbestemming
In de statuten zijn geen bepalingen inzake resultaatbestemming opgenomen.
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Postbus 300, 2501 CH Den Haag
www.hartstichting.nl




