
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We willen hart- en vaatziekten eerder herkennen. 
Zo kunnen we deze ziekten behandelen voordat ze écht toeslaan. 
Dit redt levens en voorkomt onherstelbare schade. 
  

Eerder herkennen van hart- en vaatziekten 

Ambitie en strategie anno 2021 
Thema 1 Onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten 
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De ambitie van de Hartstichting is het halveren 
van de verwachte stijging van de ziektelast als 
gevolg van hart- en vaatziekten in 2030, zodat 

een gezond kloppend hart voor iedereen 
binnen handbereik komt en meer mensen 

langer leven in betere gezondheid. 
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Voorwoord 
 
In Nederland leven op dit moment 1,5 miljoen hart- en vaatpatiënten.1 In 2030 zal het aantal 
mensen dat te maken krijgt met chronische hart- en vaatziekten naar verwachting gestegen 
zijn naar 1,9 miljoen. Ook de ziektelast van hart- en vaatziekten zal de komende jaren sterk 
stijgen. 
 
Samen met verschillende partners op het gebied van onderwijs, onderzoek, zorg en beleid 
probeert de Hartstichting dit tij te keren. Samen werken aan concrete oplossingen om ieders 
hart zo sterk mogelijk te houden of te maken. Stap voor stap en op verschillende fronten 
bouwen aan een hartgezonde samenleving, samen met medewerkers, patiënten, naasten, 
vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, wetenschappers en partners. 
 
Daarom heeft de Hartstichting in 2014 het initiatief genomen om samen met wetenschappers, 
zorgprofessionals, patiënten en de Nederlandse samenleving een ambitieuze 
onderzoeksagenda te ontwikkelen voor het cardiovasculaire onderzoeksveld. Een nieuwe 
aanpak met als ultiem doel het realiseren van wetenschappelijke doorbraken waar de 
samenleving behoefte aan heeft én die grote impact hebben op het leven van mensen met 
hart- en vaatziekten en hun naasten. 
 
Om dit doel te realiseren is samenwerking essentieel. Samenwerking tussen artsen, 
onderzoekers, bedrijven, de overheid, vrijwilligers, donateurs en patiënten. Voor een snelle 
toepassing van de resultaten van onderzoek is samenwerking met startups en biotech- en 
farmaceutische bedrijven van belang. Daarnaast is samenwerking tussen consortia van belang 
om nog meer stappen te kunnen zetten om complexe vragen te beantwoorden. 
 
De Hartstichting heeft in 2019 en 2020 een tussentijdse evaluatie uitgevoerd waaruit blijkt 
dat er belangrijke vorderingen zijn gemaakt. Toch blijft verdere intensivering van de 
samenwerking met bovenstaande partijen van groot belang. De Hartstichting nodigt dan ook 
alle partijen die dit willen en kunnen uit om bij te dragen aan het mogelijk maken van het 
onderzoek dat nodig is om de doelen uit deze onderzoeksagenda te verwezenlijken. 
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1. Inleiding 
 
In juni 2014 is de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten in Nederland bekend gemaakt. 
Op initiatief van de Hartstichting is deze onderzoeksagenda ontwikkeld in overleg met 
wetenschappers, zorgprofessionals en de Nederlandse samenleving. Voor het eerst werd de 
maatschappij zo grootschalig betrokken bij het bepalen van een onderzoeksagenda. Een 
toelichting op dit proces vindt u in bijlage 1. 
 
De vijf thema’s van de onderzoeksagenda zijn: 
 

 
 
Multidisciplinair samengestelde werkgroepen hebben elk één van de vijf thema’s verder 
uitgewerkt. Dit leidde dit tot het formuleren van een ambitie, uitdagende doelstellingen en de 
belangrijkste onderzoeksvragen om voorgaande te bereiken. Per thema is dit opgetekend in 
een themabeschrijving. 
 
De Hartstichting heeft zich gecommitteerd aan de onderzoeksagenda en acht het daarom van 
belang om – enkele jaren verder waarin zowel op medische vlak als op het gebied van 
wetenschappelijk onderzoek veel gebeurd is – een tussentijdse evaluatie uit te voeren. In 
samenwerking met experts uit het veld heeft dit in 2019 en 2020 plaatsgevonden. Het doel 
was in kaart te brengen wat er de afgelopen vijf jaar in gang is gezet en wat dit tot nu toe heeft 
opgeleverd. Een toelichting op dit proces vindt u in bijlage 2. 
 
Op basis van de tussentijdse evaluatie is de vraag beantwoord of de strategie bijgesteld moet 
worden om zo te komen tot een geactualiseerde aanpak voor de komende vijf jaar. Met deze 
informatie zijn geactualiseerde themabeschrijvingen opgesteld. Voor u ligt de nieuwe 
beschrijving van het eerste thema ‘Eerder herkennen van hart- en vaatziekten’. Dit document 
vervangt de eerder verschenen versie van 25 maart 2015. 
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2. Waarom is het eerder herkennen van hart- en vaatziekten belangrijk? 
 
Een hart- of vaatziekte: het kan iedereen overkomen. Veel hart- en vaatziekten slaan 
onverwacht toe. Zo kan een beroerte, een hartinfarct of een hartstilstand plotseling optreden 
zonder duidelijke klachten vooraf. Vaak met onherstelbare schade of zelfs een dodelijke 
afloop tot gevolg. Echter, hoe onverwachts ze ook lijken, hart- en vaatziekten komen vaak niet 
uit de lucht vallen. 

Onderzoek naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten maakt het mogelijk om 
methoden te ontwikkelen waarmee we hart- en vaatziekten kunnen ontdekken voordat ze 
écht toeslaan. Zo kunnen we levens redden én de gevolgen van hart- en vaatziekten voor het 
leven van mensen zo veel mogelijk beperken. Op termijn betekent dit een besparing op de 
zorgkosten omdat deze mensen met minder beperkingen leven en veel minder zorg nodig 
hebben. 
 
Aanloopklachten 
Het eerder herkennen van hart- en vaatziekten kent een drietal aandachtsgebieden. Zo blijkt 
in veel gevallen achteraf dat er eerder aanwijzingen waren voor een hart- of vaatziekte zoals 
flauwvallen, hartkloppingen, onverklaarbare ongevallen, kortademigheid, slaapstoornissen, 
moeheid of algemene malaise. Dit zijn aanloopklachten: verschijnselen die een voorbode zijn 
van een ziekte. 
 
Het is niet altijd duidelijk dat deze klachten op een hart- of vaatziekte wijzen. Vaak herkennen 
patiënten, artsen of andere zorgverleners deze klachten dan ook niet als een teken van hart- 
en vaatziekten. Dat geldt niet alleen voor klachten die kunnen wijzen op een beroerte of 
hartinfarct, maar ook voor klachten bij andere hart- en vaataandoeningen zoals vernauwingen 
in de beenslagaders. Het lastige is dat dit soort weinig specifieke klachten ook vaak 
voorkomen bij mensen zónder een hart- of vaatziekte. 
 
Familiaire belasting 
Ook blijkt vaak achteraf dat hart- en vaatziekten vaker in de familie voorkomen zonder dat dit 
bekend was bij de patiënt en zorgverleners. Terwijl bij veel hart- en vaatziekten erfelijkheid 
een belangrijke rol speelt. Beter inzicht in het vóórkomen van hart- en vaatziekten in de 
familie kan mogelijk leiden tot tijdige herkenning van hart- en vaatziekten bij familieleden. Als 
hart- en vaatziekten vaak in de familie voorkomen betekent dit echter niet automatisch dat 
iedereen in die familie een hart- of vaatziekte zal krijgen. 

De focus binnen dit thema ligt op de ‘ernstige’ hart- en vaatziekten: alle ziekten die 
een plotseling overlijden of ernstige beperkingen in het dagelijks leven veroorzaken 
én waarvoor, bij tijdige herkenning, een effectieve behandeling beschikbaar is of snel 
beschikbaar zal komen. Het gaat om bijvoorbeeld de volgende hart- en vaatziekten: 
aneurysma, beroerte, boezemfibrilleren, diep veneuze trombose, hartfalen, 
hartinfarct, longembolie, perifeer vaatlijden, plotse hartdood door genetisch 
bepaalde dodelijke hartritmestoornissen en pulmonale hypertensie. 
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Andere ziekten 
Het kan extra lastig zijn om een hart- of vaatziekte te herkennen als iemand ook een andere 
ziekte heeft. Zo kan een arts kortademigheid bij een COPD-patiënt toeschrijven aan de 
longziekte, terwijl dit ook een teken van hartfalen kan zijn. En een hartinfarct kan bij mensen 
met diabetes voor andere klachten zorgen dan bij mensen zonder diabetes. 
 
Gelet op deze uitdagingen is de verwachting dat er op minimaal drie manieren winst te 
behalen valt in het kader van het eerder herkennen van hart- en vaatziekten, namelijk door 
een grotere bekendheid van waarschuwingssignalen, het vroeg opsporen van mensen met een 
verhoogd risico op hart- en vaatziekten en door een betere familieanamnese. 
 
Waarschuwingssignalen 
Het is niet precies bekend hoeveel mensen niet naar de dokter gaan omdat ze geen verband 
leggen tussen hun klachten en hart- en vaatziekten. Ook is niet exact bekend hoeveel mensen 
ten onrechte geen behandeling krijgen omdat niet bekend was dat de klachten verband 
hielden met hart- en vaatziekten. Wel bekend is dat vijftig tot vijfenzeventig procent van de 
mensen die een hartinfarct kregen hieraan voorafgaand klachten hadden.  
 
De klachten zijn zeker niet voor elke patiëntengroep gelijk. Vrouwen kunnen bijvoorbeeld 
andere klachten hebben dan mannen. Hierover is echter nog onvoldoende kennis 
beschikbaar, waardoor artsen de klachten niet herkennen en de diagnose niet stellen. Een 
grote groep mensen heeft dus klachten van een hart- of vaatziekte die niet als zodanig 
herkend wordt. Betere strategieën zijn nodig om een hart- en vaatziekte bij dergelijke 
klachten eerder vast te stellen of uit te sluiten. 
 
Vroege opsporing hart- en vaatziekten 
Door vroege herkenning van risico’s en ziekten, namelijk vóór het moment dat er 
onherstelbare schade aan hart en vaten optreedt, kan veel leed voorkomen worden. Door 
gebruik te maken van de juiste tools kunnen niet-zichtbare risicofactoren en beginstadia van 
hart- en vaatziekten opgespoord worden. Vroege opsporing draagt hierdoor bij aan een 
verlaging van de ziektelast en tegelijkertijd aan een verhoging van de levensverwachting, 
productiviteit en welzijn van mensen. Daarnaast verlaagt het de druk op de tweedelijnszorg 
en heeft het een gunstig effect op de zorgkosten. Een systematische en brede opsporing die 
meerdere risico’s en hart- en vaatziekten omvat is hiervoor essentieel. 
 
Familieanamnese 
Naar schatting zijn er ongeveer 120.000 mensen met een sterke (monogenetische) familiaire 
belasting waarvan de genetische factoren bekend zijn zonder dat zij dit weten.2, 3, 4, 5 Zij lopen 
dus onnodig risico op onherstelbare schade of overlijden. Het is belangrijk om deze groep te 
identificeren. Daarnaast zijn er nog veel meer mensen die een iets minder sterke familiaire 
belasting hebben maar bij wie hart- en vaatziekten nog steeds vaker in de familie voorkomen 
(polygenetisch). 
 
We verwachten dat we hart- en vaatziekten eerder zullen herkennen als we in kaart brengen 
welke ziekten in de familie voorkomen. Het is echter onbekend welke gegevens precies in 
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kaart gebracht moeten worden, bij welke familieleden en hoe dit het beste te organiseren is. 
Daarnaast is het noodzakelijk dat er een methode komt waarmee mensen zelf, zonder 
tussenkomst van een dokter, hun familieanamnese in kaart kunnen brengen. 
 
Urgentie anno 2021 
Uit onderstaande tabel blijkt dat het eerder herkennen van hart- en vaatziekten nog steeds 
een actueel en relevant thema is. Er is een lichte daling te zien in de sterftecijfers en 
ziekenhuisopnames maar het aantal mensen dat met een hart- of vaatziekte leeft is sterk 
gestegen. 
 

20126 20197 
Dagelijks sterven 107 mensen aan een 
hart- of vaatziekte – 57 vrouwen en 50 
mannen 

Dagelijks sterven 103 mensen aan een 
hart- of vaatziekte – 53 vrouwen en 50 
mannen 

Dagelijks sterven 27 mensen jonger dan 
75 jaar aan een hart- of vaatziekte 

Dagelijks sterven 24 mensen jonger dan 
75 jaar aan een hart- of vaatziekte 

Elke dag worden 1.000 mensen in het 
ziekenhuis opgenomen vanwege hart- en 
vaatziekten 

Elke dag worden 699 mensen in het 
ziekenhuis opgenomen vanwege hart- en 
vaatziekten 

Meer dan 1 miljoen patiënten leeft met 
een hart- of vaatziekte 

Meer dan 1,5 miljoen patiënten leeft met 
een hart- of vaatziekte 

 

Tabel 1. Cijfers met betrekking tot hart- en vaatziekten in Nederland in 2012 en 2019 
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3. Ambitie, doelstelling, subdoelen en onderzoeksvragen 
 
De ambitie met betrekking tot het eerder herkennen van hart- en vaatziekten luidt: 
 
‘We willen hart- en vaatziekten eerder herkennen. Zo kunnen we deze ziekten behandelen 

voordat ze écht toeslaan. Dit redt levens en voorkomt onherstelbare schade.’ 
 
Om deze ambitie te realiseren is de volgende doelstelling vastgesteld: 
 
‘In 2030 kunnen we vijfentwintig procent vaker hart- en vaatziekten herkennen voordat 

ze écht toeslaan.’ 
 
Hierdoor daalt het aantal onbehandelde mensen met hart- en vaatziekten met vijfentwintig 
procent waardoor minder mensen overlijden, minder mensen onherstelbare schade oplopen 
en minder mensen leven met klachten of beperkingen. 
 
Hoeveel mensen minder overlijden of met klachten of beperkingen moeten leven is 
afhankelijk van een groot aantal factoren zoals de effectiviteit van behandelingen, de soort 
aandoening waar het om gaat en voor welke groep mensen effectieve strategieën ontwikkeld 
kunnen worden. Onderdeel van de realisatie van deze ambitie is daarom het in kaart brengen 
van de verschillende manieren waarop deze doelstelling bereikt kan worden én hoe dit goed 
gemeten kan worden. 
 
Om de doelstelling te realiseren is bij het opstellen van de onderzoeksagenda in 2014 een 
viertal richtinggevende subdoelen geformuleerd: 
 
1. In 2020 is bekend welke klachten wijzen op hart- en vaatziekten. 
Voor tenminste drie hart- of vaatziekten is bekend welke klachten waarschuwingssignalen 
zijn van een ernstige hart- en vaatziekte. 
 
2. In 2020 kunnen mensen zelf in kaart brengen of hart- en vaatziekten in hun familie 

voorkomen. 
Mensen realiseren zich steeds meer dat hart- en vaatziekten een erfelijke achtergrond kunnen 
hebben en dat het belangrijk is om in kaart te brengen of hart- en vaatziekten in de familie 
voorkomen. Artsen kunnen deze informatie steeds beter gebruiken voor het herkennen van 
hart- en vaatziekten. 
 
3. In 2025 kunnen mensen zelf vaststellen met welke klachten ze naar de dokter 

moeten. 
Mensen weten op welke klachten, die kunnen wijzen op een hart- of vaatziekte, ze alert 
moeten zijn. Mensen kunnen een digitale checklist invullen zodat ze kunnen bepalen of ze met 
(een) bepaalde klacht(en) naar een dokter moeten gaan. Artsen kunnen deze informatie 
steeds beter gebruiken voor het eerder herkennen van hart- en vaatziekten. 
 



 

Onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten | Thema 1 Eerder herkennen van hart- en vaatziekten 
10 

4. In 2030 zijn er nieuwe tests en diagnostische strategieën om hart- en vaatziekten 
vast te stellen of uit te sluiten. 

Met nieuwe of verbeterde tests, technieken en diagnostische strategieën kunnen artsen en/of 
mensen zelf hart- en vaatziekten in een vroeger stadium vaststellen of uitsluiten. 
 
Onderzoeksvragen 
De hoofdvraag binnen dit thema is: Met welke tests en strategieën kunnen we hart- en 
vaatziekten in verschillende situaties het beste eerder herkennen? 
 
Deze hoofdvraag levert een groot aantal onderzoeksvragen op waaronder: 
 Welke processen en mechanismen kunnen gebruikt worden als aangrijpingspunt voor 

nieuw te ontwikkelen methoden om hart- en vaatziekten tijdig te herkennen? 
 Wat is de invloed van geslacht, leeftijd, etniciteit, genetische predispositie en 

aanwezigheid van aandoeningen op deze processen? 
 Hoe kunnen we hart- en vaatziekten beter vaststellen of uitsluiten bij patiënten die ook 

een andere ziekte hebben? 
 Wat zijn de verschillen in (aanloop)klachten tussen mannen en vrouwen?  
 Wat zijn de verschillen in (aanloop)klachten tussen mensen met verschillende etnische 

achtergronden en mensen met verschillende leeftijden? 
 Kunnen artsen hart- en vaatziekten eerder herkennen als zij beter vastleggen of en hoe 

deze aandoeningen in de familie voorkomen? 
 Zo ja, hoe kan het vóórkomen van hart- en vaatziekten in families het beste in kaart 

gebracht worden (welke familieleden en welke gegevens zijn belangrijk)? 
 Welke kennis is hiervoor nodig en hoe kan deze in de praktijk optimaal ingezet worden? 

Het eerder herkennen van hart- en vaatziekten bij vrouwen 
‘Vrouwen en hart- en vaatziekten’ is het tweede thema op de onderzoeksagenda. 
Een belangrijk deel van het hiervoor benodigde onderzoek is ook onderdeel van dit 
thema. Het doel is om evenveel kennis over hart- en vaatziekten bij vrouwen als bij 
mannen te hebben. Hiertoe dient al het onderzoek naar hart- en vaatziekten 
optimaal bij te dragen aan de gezondheid van vrouwen doordat man-vrouw-
verschillen structureel worden onderzocht, vrouwspecifieke aspecten altijd worden 
meegenomen, voldoende vrouwen meedoen aan hart- en vaatonderzoek en kennis 
optimaal gebruikt wordt. Al het onderzoek dat zal plaatsvinden binnen dit thema 
moet aan bovenstaande aspecten voldoen, zodat hart- en vaatziekten in de 
toekomst bij vrouwen net zo goed herkend en behandeld worden als bij mannen. 
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4. Stand van zaken anno 2021 
 
Financiering van onderzoek 
Het stimuleren en financieren van onderzoek binnen dit thema is gericht op het faciliteren 
van innovatieve initiatieven om doorbraken mogelijk te maken waardoor we hart- en 
vaatziekten tijdig kunnen herkennen. Met het stimuleren van innovatie en door het tonen van 
een gezamenlijke inzet om succesvolle initiatieven verder te helpen, willen we onderzoek 
naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten versnellen. Hierbij moet een brug worden 
geslagen naar de dagelijkse zorgpraktijk waar patiënten en artsen geconfronteerd worden 
met diagnostische problemen op het gebied van hart- en vaatziekten. Bovendien is de 
samenwerking tussen medische en technisch innovatieve partijen een uitdaging. 
 
Sinds de lancering van de onderzoeksagenda heeft de Hartstichting twee subsidierondes 
uitgeschreven met betrekking tot het eerste thema, in 2015 en in 2017. Binnen de eerste 
ronde is een samenwerking aangegaan met het NWO-domein Toegepaste en Technische 
Wetenschappen (TTW) waardoor contact tussen academische wetenschappers en medisch 
technologische bedrijven gefaciliteerd is met als doel het stimuleren van samenwerking 
tussen preklinisch en klinisch onderzoek. 
 
De twee subsidierondes hebben geleid tot de start van in totaal 18 onderzoeksprojecten die 
naar verwachting in 2021 en 2022 afgerond zullen worden. De Hartstichting heeft in totaal 
€14,6 miljoen in deze projecten geïnvesteerd. Een overzicht van deze projecten vindt u in 
bijlage 3. De thema’s van de onderzoeksagenda zijn niet onderling uitsluitend. Daarom zijn 
sommige onderzoeksprojecten onder verschillende thema’s terug te vinden. 
 
Naast de subsidierondes heeft de Hartstichting sinds 2014 ook ander onderzoek 
gesubsidieerd dat bijdraagt aan het thema ‘Eerder herkennen van hart- en vaatziekten’. Het 
gaat om 28 projecten met een verwachte einddatum tussen 2020 en 2023. De Hartstichting 
heeft €16,2 miljoen in deze projecten geïnvesteerd. Een overzicht van deze projecten vindt u 
in bijlage 3. 
 
Naast het opzetten van nieuwe onderzoeksprogramma’s is het essentieel om de voortgang 
van het onderzoek en internationale ontwikkelingen op de voet te volgen om snel kansrijke 
resultaten te signaleren en stimuleren. Zo kunnen we samen de meest veelbelovende 
onderzoeksresultaten verder brengen en implementeren in de zorg. 
 
Implementatie van onderzoeksresultaten 
Een implementatieplan – hoe gaan zorgprofessionals in de toekomst de resultaten toepassen 
– vormt een belangrijk onderdeel van een onderzoeksvoorstel en de onderzoeksstrategie. Het 
ontbreken van deskundigheid en (financiële) ondersteuning bemoeilijkt namelijk het 
uitvoeren van proof-of-concept- en valorisatiestudies in grotere populaties. Ook belangrijk is 
het op tijd uitvoeren van kosteneffectiviteitsstudies van nieuwe ontwikkelingen om te 
voorkomen dat projecten in een laat stadium stopgezet worden vanwege negatieve 
uitkomsten. 
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Aansluiting bij sterke nationale thema’s 
Voldoende kennis en kritische massa is nodig om van een innovatief onderzoeksidee via een 
positief onderzoeksresultaat te komen tot een richtlijn en invoering in de praktijk. Daarom 
stimuleert de Hartstichting de ontwikkeling van nationale thema’s en samenwerking tussen 
onderzoekers, onderzoeksgroepen, universiteiten, umc’s en bedrijven. Het voornemen is 
onderzoeksprojecten binnen dit thema te verbinden aan de sterke nationale thema’s en 
infrastructuren zoals lopende thematische consortia, Europese consortia en andere grote 
onderzoeksprogramma’s van bijvoorbeeld ZonMw en NWO-TTW. Hiermee wordt de kans 
vergroot dat de uitdagende doelstelling van deze onderzoeksagenda behaald zullen worden. 
 
Samenwerking tussen onderzoekers 
Er is sprake van een gedeeltelijke overlap tussen sommige onderzoeksprojecten. Het in kaart 
brengen van de verschillende projecten, het faciliteren van een betere samenwerking tussen 
de projecten en het onderbrengen van projecten in grotere expertisenetwerken zal het delen 
van kennis en ervaring bevorderen en zo tijd en geld besparen. Bovendien is samenwerking 
tussen onderzoekers op het gebied van de pathofysiologie van bepaalde aandoeningen en de 
toegang tot patiëntcohorten en andere databronnen noodzakelijk voor beter onderzoek. 
 
Cardiogenetische zorg 
De cardiogenetische zorg in Nederland is goed georganiseerd met gespecialiseerde 
cardiogenetica-poli’s verbonden aan ieder academisch centrum. Nederland is één van de 
weinige landen die richtlijnen heeft voor het opsporen van een verhoogd risico op ziekte door 
erfelijke oorzaken. Hiermee zijn in Nederland de belangrijkste randvoorwaarden aanwezig 
voor innovatief onderzoek naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten. Toch blijft het 
bereiken van de familie van index-patiënten een uitdaging. 
 
Betrekken van huisartsen 
Onderzoekers geven aan dat zij het lastig vinden om huisartsen te betrekken bij 
onderzoeksprojecten terwijl dit van groot belang is voor veel hedendaagse vraagstukken. Veel 
huisartsen hebben slechts een beperkte capaciteit beschikbaar voor onderzoek. Ook de 
opvattingen dat onderzoek te veel tijd kost en dat de uitkomsten maar in beperkte mate een 
positieve invloed hebben op de dagelijkse praktijk vormen een barrière. In veel projecten is 
geen of te weinig budget gereserveerd voor deelname door huisartsen. Bovendien worden 
huisartsen met interesse en ruimte voor onderzoek vaak overvraagd. Om dit te verbeteren 
moet de onderzoekscapaciteit van huisartsen worden vergroot, de eerste lijn in een vroeg 
stadium bij onderzoek(svoorstellen) worden betrokken en in het project budget gereserveerd 
worden om huisartsen daadwerkelijk te kunnen betrekken. Daarnaast kunnen huisartsen zelf 
een rol spelen om hun beroepsgenoten te bereiken en te motiveren aan onderzoeksprojecten 
deel te nemen. 
 
Buiten het betrekken van de eerste lijn spelen ook andere actoren een rol in het eerder 
herkennen van hart- en vaatziekten. Dit betreft onder andere gemeentelijke instanties, 
bedrijfs- en verzekeringsartsen. 
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Capaciteit medische beeldvorming 
De beperkte capaciteit van medische beeldvormingsapparatuur vormt een knelpunt voor veel 
onderzoeksprojecten. Dit wordt niet zozeer veroorzaakt door het aantal (mri/ct) scanners dat 
aanwezig is in de verschillende ziekenhuizen, maar door de beperkte beschikbaarheid van 
technisch personeel dat deze scanners ook daadwerkelijk kan bedienen. Een mogelijke 
oplossing voor dit probleem kan worden gevonden in afgestudeerde technici van opleidingen 
als technische geneeskunde en biomedische technologie. 
 
Infrastructuur voor onderzoek 
Het creëren van een goede infrastructuur voor onderzoek is van belang om ervoor te zorgen 
dat resultaten uit onderzoek daadwerkelijk leiden tot het eerder herkennen van hart- en 
vaatziekten. Die infrastructuur zou moeten bestaan uit samenwerking en waar nodig 
technische mogelijkheden voor het afstemmen, en zo mogelijk standaardiseren, van 
dataverzameling, het delen van geanonimiseerde data en het registreren van klachten en 
medische gegevens in de dagelijkse patiëntenzorg. 
 
Voor een aantal hart- en vaatziekten bestaan al registraties. Deze registraties leggen echter 
niet altijd klachten vast. Bovendien zijn ze vaak gevuld met informatie van mensen mét een 
hart- en vaatziekte en niet zónder. Er zijn registraties nodig waarin aanloopklachten 
meegenomen worden. Een dergelijke databank of registratie stelt onderzoekers in staat 
basaal-wetenschappelijke en klinische onderzoeksvragen sneller te beantwoorden en in deze 
registraties genestelde klinische trials uit te voeren. 
 
Het beter registreren en delen van data kan versterkt worden doordat de 
onderzoeksprogramma’s binnen dit thema gebruik maken van bestaande registraties of een 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een nieuwe registratie. Een overzicht van 
patiëntenregistraties is te vinden op www.zorginstituutnederland.nl. 
 
Het opzetten van een databank is een essentieel onderdeel van de strategie bij het thema 
‘Betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen’. Het is belangrijk dat er 
afstemming plaatsvindt zodat deze ambitie binnen beide thema’s elkaar versterkt waar 
mogelijk. 
 
Ethische en juridische eisen, onder andere gebaseerd op de privacywetgeving, maken het 
lastig voor onderzoekers om patiënten te includeren of gegevens van patiënten te gebruiken 
met als gevolg vertraging van het onderzoek. De Hartstichting en andere financiers zoals 
NWO-TTW en ZonMw kunnen hier een rol in spelen door het motiveren van patiënten om hun 
data te delen voor wetenschappelijk onderzoek. 
 

http://www.zorginstituutnederland.nl/


 

Onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten | Thema 1 Eerder herkennen van hart- en vaatziekten 
14 

5. Herijkte doelstellingen en plan van aanpak 
 
De subdoelen die bij het vaststellen van de onderzoeksagenda geformuleerd zijn, worden als 
volgt aangepast. Hieronder een toelichting per subdoel. 
 
1. In 2023 is er een uitgewerkt plan voor een landelijke aanpak gericht op het actief 

opsporen van hart- en vaatziekten ontwikkeld, dat in 2030 landelijk is 
geïmplementeerd. 

 
Het oorspronkelijke subdoel 1 was ‘in 2020 is bekend welke klachten wijzen op hart- en 
vaatziekten’. Op dit moment zijn de symptomen die wijzen op hart- en vaatziekten al bekend, 
maar is nog niet duidelijk welke combinatie van symptomen corresponderen met welk 
ziektebeeld. Binnen de gefinancierde projecten zijn echter nieuwe vragenlijsten ontwikkeld 
om een combinatie van ziektebeelden te herkennen. Deze vragenlijsten worden momenteel 
gevalideerd. Bovendien bieden de huidige ontwikkelingen op het terrein van specifieke 
biomarkers waaronder high sensitive troponine, calcium, microalbiminurie die het risico op 
het krijgen van hart- en vaatziekten in kaart brengen, veel kansen. Hierdoor worden we 
minder afhankelijk van de klachtenherkenning in het eerder opsporen van hart- en 
vaatziekten. Daarom is subdoel 1 aangepast naar een subdoel waarmee grootschaliger ingezet 
wordt op een landelijk programma om hart- en vaatziekten eerder op te sporen, 
gebruikmakend van deze markers. 
 
Het oorspronkelijke subdoel 3 ‘in 2025 kunnen mensen zelf vaststellen met welke 
klachten ze naar de dokter moeten’ is vanwege de nauwe samenhang opgenomen in het 
nieuwe subdoel 1. De verwachting is dat het mogelijk zal zijn dat mensen in 2025 zelf kunnen 
vaststellen met welke klachten ze naar de dokter moeten gaan, maar het is nog onzeker of 
patiënten of mensen met een verhoogd risico dit dan ook daadwerkelijk zullen doen. 
 
Belangrijk is om hier het onderscheid tussen ‘eerder herkennen’ en ‘eerder opsporen’ 
duidelijk te maken. Bij ‘eerder herkennen’, het thema van de onderzoeksagenda waar dit 
document in eerste instantie betrekking op heeft, gaat over de aanwezigheid van een ziekte in 
combinatie met symptomen. ‘Eerder opsporen’ daarentegen betreft screening waarbij (nog) 
geen sprake is van klachten. Ervoor zorgen dat hartfalen wordt herkend doordat iemand 
vocht vasthoudt en kortademig is en niet pas als iemand acuut in het ziekenhuis belandt 
(eerder herkennen) is wezenlijk anders dan het vinden van het voorstadium van hartfalen 
door middel van bloedonderzoek op het moment dat de patiënt nog geen klachten heeft 
(eerder opsporen). 
 
Dit onderscheid is belangrijk bij de invulling van het thema. Naast ‘eerder herkennen’ is 
‘eerder opsporen’ ook van belang: om de stijging van de ziektelast te reduceren is het 
essentieel om in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht te krijgen in de voortekenen van hart- 
en vaatziekten om erger te voorkomen. Dit belang komt terug in het aangepaste subdoel 1. 
 
Hartstichting team ‘Eerder opsporen’ 
Een initiatief dat goed aansluit bij de verschuiving van de eerste doelstelling naar eerder 
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opsporen is het team ‘Eerder Opsporen’. Dit team is binnen de huidige strategie van de 
Hartstichting (2018-2022) opgericht en zet zich in voor het eerder opsporen van hypertensie, 
een verhoogd cholesterol, familiaire belasting en boezemfibrilleren. Zo wordt momenteel 
onder andere de inzet van smartphone applicaties bij het opsporen van boezemfibrilleren 
onderzocht. 
 
Samenwerking binnen de Dutch CardioVascular Alliance 
In 2020 is binnen de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) 8, een intensieve samenwerking 
opgezet tussen de Hartstichting, NVVC-Connect en Harteraad. Ook deze ontwikkeling sluit 
goed aan bij de verschuiving van de eerste doelstelling. Binnen deze samenwerking is 
namelijk een consortium gestart met als doel het regionaal inrichten en organiseren van het 
eerder opsporen en optimaliseren van ketenzorg van boezemfibrilleren gericht op 
beroertepreventie. Door goede transmurale afspraken te maken over het zorgproces, worden 
patiënten zoveel mogelijk in de eerste lijn gediagnosticeerd en behandeld. Dit sluit aan bij de 
beweging die door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (MinVWS) sterk 
wordt gestimuleerd: de juiste zorg op de juiste plek. 
 
2. In 2025 weet de helft van de mensen of hart- en vaatziekten in hun familie 

voorkomen. 
 
Ondanks een aantal gehonoreerde projecten dat zich bezighoudt met familiaire belasting is er 
nog veel te winnen voordat mensen daadwerkelijk in kaart kunnen brengen of hart- en 
vaatziekten in hun familie voorkomen. Realisatie van dit doel in 2020 is te ambitieus gebleken 
en daarom aangepast naar 2025. Er moet beter in kaart worden gebracht wat er in families 
gebeurt, hoe dit het beste kan worden vastgelegd en hoe je deze informatie vervolgens kunt 
gebruiken. De summiere wijze waarop familieanamnese nu plaatsvindt, voegt weinig toe aan 
het voorkomen van hart- en vaatziekten, terwijl dit uitgebreider in kaart brengen wel kansen 
biedt om de mensen met een sterk verhoogd risico eerder te herkennen. 
 
Project ‘Stamboom van je hart’ 
In de subsidieronde van 2015 zijn al projecten gehonoreerd die bijdragen aan bovenstaande 
doelstelling door de ontwikkeling van een specifieke tool voor het opsporen van familiaire 
belasting voor hart- en vaatziekten. Het begin 2020 gestarte project ‘Stamboom van je hart’ is 
een vervolg hierop. Klinisch genetici, huisartsen, cardiologen en de Hartstichting werken 
samen om deze tool te ontwikkelen en in de praktijk te testen. Als het project slaagt, kan met 
de tool uiteindelijk elke Nederlander zijn of haar familieanamnese gedetailleerd in kaart 
brengen en op grond daarvan zijn of haar erfelijke risico op het ontwikkelen van een hart- of 
vaatziekte inschatten en daar advies over krijgen. Zo kunnen zij tijdig hun leefstijl aanpassen 
en/of zich laten controleren en zo nodig laten behandelen. Op deze manier kan voorkomen of 
uitgesteld worden dat zij ziek worden of plotseling overlijden. Het project kent een looptijd 
van 2 jaar. 
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3. In 2030 zijn er nieuwe tests en diagnostische strategieën om hart- en vaatziekten 
vast te stellen of uit te sluiten. 

 
Zoals uit het projectenoverzicht blijkt, richten veel van de gehonoreerde “eerder herkennen” 
projecten zich op dit subdoel door nieuwe tests en diagnostische strategieën te ontwikkelen. 
De verwachting is dat dit subdoel zeker gehaald zal worden, waarbij veel verwacht wordt van 
de toepassing van kunstmatige intelligentie. 
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Bijlage 1 – Totstandkoming onderzoeksagenda 
 
In juni 2014 is een nieuwe onderzoeksagenda voor het cardiovasculaire onderzoeksveld in 
Nederland bekend gemaakt. Op initiatief van de Hartstichting is deze onderzoeksagenda 
samengesteld in overleg met wetenschappers en de Nederlandse samenleving. 
 
Voor het eerst werd de maatschappij zo grootschalig betrokken bij het bepalen van een 
onderzoeksagenda. Met deze nieuwe aanpak wil de Hartstichting wetenschappelijke 
doorbraken realiseren waar de samenleving behoefte aan heeft én die grote impact hebben op 
het leven van mensen met hart- en vaatziekten en hun naasten. 
 
De Hartstichting voerde een reeks intensieve groepsgesprekken met meer dan 150 
wetenschappers, zorgverleners, patiënten en hun naasten, en donateurs en vrijwilligers van 
de stichting. Een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van al deze groepen 
begeleidde het traject.  
 
Uit de groepsgesprekken kwamen zeventien thema’s naar voren waarop onderzoek hard 
nodig is om te komen tot minder mensen die aan hart- en vaatziekten overlijden en minder 
mensen die ongemak en leed door deze ziekten ervaren. 
 
In april en mei 2014 kon iedereen zijn stem uitbrengen op dat onderzoek dat volgens hem of 
haar prioriteit zou moeten krijgen. Dit leidde tot het vaststellen van de vijf thema’s die samen 
de onderzoeksagenda van de Hartstichting uitmaken. In juni 2014 werd de nieuwe 
onderzoeksagenda bekend gemaakt. 
 
De vijf thema’s zijn: 

1. Eerder herkennen van hart- en vaatziekten 
2. Hart- en vaatziekten bij vrouwen 
3. Betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen 
4. Acute behandeling van beroertes 
5. Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden 

 
Onder leiding van de begeleidingscommissie zijn de vijf thema’s samen met wetenschappers, 
artsen en patiënten verder uitgewerkt in een daartoe samengestelde werkgroep. Bij elk thema 
was minimaal één lid van de Wetenschappelijk Adviesraad (WAR) van de Hartstichting 
betrokken. Het doel hiervan was om te komen tot een uitwerking van het thema die recht doet 
aan de inbreng tijdens de groepsgesprekken en de Hartstichting helpt om haar missie te 
bereiken.  
 
Samenstelling werkgroep thema 1: Eerder herkennen van hart- en vaatziekten 
 Prof. dr. Hoes, hoogleraar Klinische Epidemiologie en Huisartsgeneeskunde UMCU en lid 

begeleidingscommissie onderzoeksagenda 
 Prof. dr. Bots, hoogleraar Epidemiologie van Hart- en Vaatziekten UMCU 
 Dr. Cramer, cardioloog UMCU 
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 Prof. dr. van Gilst, hoogleraar Farmacologie UMCG en voorzitter van de 
begeleidingscommissie onderzoeksagenda 

 Dhr. Groenhart, ervaringsdeskundige 
 Dr. Kraaijenhagen, cardioloog Medisch Centrum Arterium en Niped 
 Mevr. Kroeze, ervaringsdeskundige 
 Dr. Leenders, projectleider ACS Biomarker 
 Mevr. Nieuwenhuijsen, lid begeleidingscommissie onderzoeksagenda 
 Dr. Remme, biomedisch onderzoeker AMC 
 Dr. Redekop, hoogleraar Medical Technology Assessment Erasmus Universiteit 
 Dr. de Ruijter, huisarts en epidemioloog LUMC 
 Prof. dr. Sijbrands, hoogleraar Interne Geneeskunde Erasmus MC 
 Prof. dr. Smulders, hoogleraar Interne Geneeskunde VUMC en lid van de WAR 
 Dr. Vliegenthart, radioloog UMCG 
 Prof. dr. Wilde, hoogleraar Cardiologie AMC 
 
Prof. dr. Arno Hoes was de voorzitter en de projectleider onderzoeksagenda en de 
researchmanager verantwoordelijk voor de toekomstige onderzoeksinvestering waren 
secretaris. De werkgroep vergaderde vier keer in de periode tussen september 2014 en 
februari 2015. 
 
De werkgroep heeft een ambitie, uitdagende doelstellingen en de belangrijkste 
onderzoeksvragen geformuleerd. Daarnaast was de opdracht aan de werkgroep om de 
Hartstichting te informeren over de actuele stand van de wetenschap op het gebied van het 
eerder herkennen van hart- en vaatziekten en haar te adviseren ten aanzien van de aard van 
het onderzoek – en randvoorwaarden hierbij – dat nodig is om de doelstellingen te bereiken. 
 
Tijdens het Hartstichting-event PULSE op 3 november 2014 is per thema een workshop 
gehouden. Tijdens de workshops zijn de concept-uitwerkingen gepresenteerd en kregen 
aanwezigen de gelegenheid hierop te reageren. 
 
Op basis van alle verzamelde informatie is voor elk thema een themabeschrijving 
samengesteld. 
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Bijlage 2 – Werkwijze tussentijdse evaluatie 
 
Het doel van de tussentijdse evaluatie was het verkrijgen van inzicht in de stand van zaken 
binnen de vijf thema’s door in kaart te brengen wat er de afgelopen vijf jaar in gang is gezet en 
wat dit tot nu toe opgeleverd heeft. Op basis van deze inzichten wordt de strategie daar waar 
nodig bijgesteld om te komen tot een geactualiseerde aanpak voor de komende vijf jaar. 
 
In de periode 2019 tot en met 2020 heeft de Hartstichting daartoe gesproken met experts op 
het gebied van de vijf thema’s. Onderstaande vragen zijn besproken: 
 
 Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen binnen het thema (buiten de directe scope van de 

Hartstichting maar wel van invloed op het thema, bv. wetenschappelijke inzichten) sinds 
de introductie van de onderzoeksagenda in 2014? 
o Zijn deze gebeurtenissen in lijn met wat er in 2014 verwacht werd? 
o Hoe verhouden door de Hartstichting gesteunde projecten zich met deze ontwikkelingen? 

 
 In hoeverre zijn de geformuleerde doelstellingen reeds behaald/welke voortekenen zijn er 

waaruit blijkt dat doelstellingen worden behaald? 
o Kunt u dat toelichten? 

 
 Welke knelpunten/belemmeringen zijn te identificeren waardoor de 

ambitie/doestellingen niet langer haalbaar blijken? 
o Wat is er nodig om de doelstellingen alsnog te realiseren? 

 
 Hoe moet de aanpak rondom dit thema er de komende jaren uitzien?  

o Kunt u dat toelichten? 
 
Ook heeft de Hartstichting geïnventariseerd op welke manier invulling is gegeven aan de vijf 
thema’s in termen van subsidieoproepen en gehonoreerde onderzoeksprojecten. Op basis van 
deze input is een evaluatiedocument opgesteld dat antwoord geeft op de vraag waar, op basis 
van de huidige stand van zaken, de komende jaren aandacht aan besteed zou moeten worden 
in het licht van de geformuleerde ambitie en doelstellingen, inclusief een advies over de wijze 
waarop in de komende jaren verdere invulling aan de thema’s gegeven kan worden. 
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Bijlage 3 – Onderzoeksprojecten gerelateerd aan thema 1 
 
Sinds de lancering van de onderzoeksagenda heeft de Hartstichting twee subsidierondes 
uitgeschreven met betrekking tot het eerste thema. In onderstaande lijst staat een overzicht 
van de gehonoreerde projecten. De projecten die specifiek het onderwerp van familiaire 
belasting adresseren zijn in het rood aangegeven. 
 

Projecttitel (acroniem) Onderwerp Focus op 
subdoel(en) 

Hoofdaanvrager 
(organisatie) Looptijd 

Call 2015 ‘Earlier recognition of cardiovascular diseases’ 

Optimal Early Recognition of persons at 
high risk of Aneurysmal Subarachnoid 
haemorrhagE (ERASE) 

Beroerte 2 / 4 
Prof. dr. G.J.E. 

Rinkel (UMCU) 
01-12-2016 
30-11-2021 

Integration of biomarkers, imaging and 
clinical parameters to predict HFPEF in 
its preclinical inflammatory stage 
(EARLY-HFPEF) 

Hartfalen 4 
Prof. dr. S.R.B. 

Heymans 
(MUMC+) 

01-12-2016 
30-11-2021 

Early detection of disease in 
cardiomyopathy mutation carriers (e-
DETECT) 

Erfelijke 
hartspierziekten 2 / 4 

Dr. J.P. van Tintelen 
(Amsterdam 

UMC) 

01-12-2016 
30-11-2021 

Early diagnosis of ischemic heart 
disease to prevent acute myocardial 
infarction and sudden cardiac death 
(EARLY-SYNERGY) 

Hartinfarct 4 Prof. dr. P. van der 
Harst (UMCG) 

01-12-2016 
30-11-2021 

Early detection of heart failure in 
childhood cancer survivors (DCOG 
LATER CARD) 

Hartfalen 4 
Dr. L.C.M. Kremer 

(Amsterdam 
UMC) 

01-02-2017 
31-01-2022 

Atrial Fibrillation FIngerPrinting: 
Spotting bio-electrical markers to 
predict new onset and stage of AF 
progression (AFFIP) 

Boezemfibrilleren 4 Dr. N.M.S. de Groot  
(Erasmus MC) 

01-12-2016 
30-11-2020 

Early detection and quantification of 
cerebrovascular disease (Brain@risk) Herseninfarct 2 / 4 Prof. dr. J. 

Hendrikse (UMCU) 
01-01-2017 
31-12-2021 

Early detectioN of thromboemboliC 
sources And smalL vOlume stroke with 
SpEctral ct (ENCLOSE) 

Herseninfarct 4 
Dr. ir. H.W.A.M. de 

Jong (UMCU) 
01-12-2016 
30-11-2021 

Early Finding of diastolic heart Failure 
by EchoCardiographic Tissue Stiffness 
measurements (EFFECTS) 

Hartfalen 4 
Prof. dr. ir. N. de 

Jong  
(Erasmus MC) 

01-09-2016 
31-08-2021 

Comprehensive, High definition 
Accelerated Non-invasive Cardiac MRI 
for Early diagnosis of patients with 
symptomatic heart disease (CHANCE) 

Diastolisch 
hartfalen 

4 Prof. dr. T. Leiner 
(UMCU) 

01-01-2017 
31-12-2021 
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Projecttitel (acroniem) Onderwerp Focus op 
subdoel(en) 

Hoofdaanvrager 
(organisatie) 

Looptijd 

Call 2017 ‘Earlier recognition of cardiovascular diseases’ 

Circulating platelet based RNA 
transcriptomic footprint for isChemic 
heart disease in Angina patients 
(CIRCA) 

Hartinfarct 3 / 4 
Dr. I.E. Höfer 

(UMCU) 
01-12-2017 
30-11-2020 

EaRly diagnosis of Stable and Unstable 
Angina uSIng extracellular VEsicles 
(pERSUASIVE) 

Hartinfarct 4 
Prof. dr. D.P.V. de 

Kleijn (UMCU) 
01-12-2017 
28-2-2021 

Earlier Recognition of Aortic Dissection 
and Aneurysm Rupture (RADAR) Aneurysma 4 Prof. dr. H.J. Lamb 

(LUMC) 
15-12-2017 
14-12-2022 

Detection Of Latent Pulmonary 
Hypertension In Genetically Susceptible 
Individuals (DOLPHIN-GENESIS) 

Pulmonale arteriële 
hypertensie 

2 / 4 

Prof. dr. H.J. 
Bogaard 

(Amsterdam 
UMC) 

15-12-2017 
14-12-2022 

Reviving Early Diagnosis of 
CardioVascular Disease (RED-CVD) 

Slagaderverkalking, 
boezemfibrilleren 
en hartfalen 

1 / 2 / 4 
Prof. dr. F.H. Rutten 

(UMCU) 
15-12-2017 
14-12-2022 

Non-invasive electrocardiographic 
imaging for individuals at risk for 
apparently idiopathic ventricular 
fibrillation (VIGILANCE) 

Kamerfibrilleren 2 / 4 Prof. dr. P.G.A. 
Volders (MU) 

01-12-2017 
30-11-2022 

COroNary Calcium scoring as fiRst-linE 
Test to dEtect and exclude coronary 
artery disease in GP (CONCRETE) 

Hartinfarct 4 
Prof. dr. R. 

Vliegenthart 
Proença (UMCG) 

01-12-2017 
30-11-2022 

Recognizing Sudden Cardiac Arrest 
Vulnerability in Diabetes (RESCUED) Plotse hartfood 2 

Dr. H.L. Tan 
(Amsterdam 

UMC) 

15-12-2017 
14-12-2022 

 
Naast de subsidierondes heeft de Hartstichting sinds 2014 ook ander onderzoek 
gesubsidieerd dat raakt aan het thema ‘Eerder herkennen van hart- en vaatziekten’. In 
onderstaande lijst staat een overzicht van deze projecten. De projecten die specifiek het 
onderwerp van familiaire belasting adresseren zijn in het rood aangegeven. 
 

Projecttitel (acroniem) Onderwerp Hoofdaanvrager 
(organisatie) Looptijd 

Determining the role of clinical and epi-genetic risk 
markers in dilated cardiomyopathies and heart failure 
(DETECTIN-HF) 

Hartfalen Prof. dr. F.W. 
Asselbergs (UMCU) 

01-09-2017 
31-08-2020 

Sex differences in tHE Pathophysiology, moleculaR 
processes and biomarker levels to prEDICT new onset 
Heart Failure in women (SHE-PREDICTS-HF) 

Hartfalen Dr. V.P.M. van 
Empel (UM) 

01-05-2018 
30-04-2022 

AlgoRithm for the exclusion diaGnosis of coronary 
vascUlar disease (ARGUS) 

Cardiovasculaire 
ziekten 

Prof. dr. G. 
Pasterkamp 

(UMCU) 

15-12-2017 
14-12-2020 

Elucidate monocyte phenotype to predict arterial wall 
inflammation (OPERATION) Vasculitis Prof. dr. E.S.G. Stroes  

(Amsterdam UMC) 
01-08-2018 
31-07-2021 
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Projecttitel (acroniem) Onderwerp Hoofdaanvrager 
(organisatie) 

Looptijd 

Automatic intracranial aneurysm quantification, 4D flow 
MRI and feature learning modelling to optimize 
intracranial aneurysm rupture prediction 
(ANEURYSM@RISK) 

Hersenbloeding Dr. I.C. van der 
Schaaf (UMCU) 

15-09-2018 
14-09-2021 

Improving prevention of cardiovascular disease: from 
proof of principle to implementation readiness of a live 
cardiovascular risk management dashboard in electronic 
health record in routine clinical practice (CVRM-
IMPROVE) 

Cardiovasculaire 
ziekten 

Prof. dr. M.L. Bots 
(UMCU) 

15-11-2018 
14-11-2021 

QRS Vectors in Solving the Inverse Problem of 
Electrocardiography (QRS-VISION) Hartfalen  Dr. K.P. Loh (UMCU) 01-11-2018 

31-10-2021 
Continuous monitoring of short-term variability of 
repolarization for prediction and prevention of 
ventricular arrhytmias and sudden cardiac death (STV 
24/7) 

Kamerfibrilleren 
Prof. dr. M.A. Vos 

(UMCU) 
01-11-2018 
31-10-2021 

Catalyzing the application of Artificial Intelligence for 
Cardiovascular Research Netherlands (CVON-AI) 

Kunstmatige 
Intelligentie 

Prof. dr. P. van der 
Harst (UMCG) 

01-10-2018 
30-09-2021 

Big data @ heart for heart Beroerte en 
hartritmestoornissen 

Dr. Y.S. Harb 
(Happitech) 

01-05-2018 
30-06-2019 

Heart Brain Connection – crossroads (HBCx) Vasculair 
Prof. dr. M.J.A.P. 

Daemen 
(Amsterdam UMC) 

start 
voorzien in 

2019 
Pulmonary Hypertension and AssociatED Right heart 
fAilure: IMproved outcomes through Precision medicine, 
Advanced modelling and early deteCTion (PHAEDRA-
IMPACT) 

Pulmonale 
hypertensie 

Prof. dr. A. Vonk 
Noordegraaf 

(Amsterdam UMC) 

01-12-2018 
01-12-2023 

Predicting sudden cardiac arrest (PREDICT 2) Hartstilstand 
Prof. dr. A.A.M. 

Wilde  
(Amsterdam UMC) 

01-02-2019 
31-01-2023 

PlacEntal Acute atherosis RefLecting Subclincal 
atherosclerosis (PEARLS) Atherosclerose Dr. C. Ghossein-

Doha (MUMC+) 
01-12-2018 
30-11-2020 

Hacking Women's Stroke - Big data for precision stroke 
prevention Beroerte Drs. H.J.A. van Os 

(LUMC) 
15-12-2018 
14-12-2020 

Vroege opsporing hoog risico patiënten Big data, screening 
Dr. J.C. Korevaar 

(NIVEL) 
01-1-2019 

31-12-2019 

ECG: Deep neural networks for ECG interpretation and 
home cardiac monitoring 

ECG, digitale zorg, 
Kunstmatige 
Intelligentie 

De heer prof. dr. 
P.A.F.M. 

Doevendans 
(UMCU) 

n.n.b. 

eCG family clinic: the electronic Cardiovascular Genetic 
family Erfelijkheid 

De heer prof. dr. J.P. 
van Tintelen 

(UMCU) 
n.n.b. 

Nulmeting diagnostiek hartfalen bij huisartsen fase I Hartfalen, 
huisartsdiagnostiek 

De heer prof. dr. F.H. 
Rutten (UMCU) n.n.b. 

Stamboom van je hart: ontwikkeling van een tool voor 
het opsporen van familiaire belasting voor hart- en 
vaatziekten 

Erfelijkheid Mevrouw dr. I. 
Christiaans (UMCG) n.n.b. 



 

Onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten | Thema 1 Eerder herkennen van hart- en vaatziekten 
24 

Projecttitel (acroniem) Onderwerp Hoofdaanvrager 
(organisatie) 

Looptijd 

Screening Atriumfibrilleren en 
behandelingsoptimalisatie in Nederlandse cardiologische 
netwerken van Connect 

Screening, 
Hartritmestoornissen 

De heer dr. R.G. 
Tieleman  
(Martini 

Ziekenhuis) 

n.n.b. 

Persoonlijke beurzen (Dekkerbeurzen) 

Shear stress and atherosclerotic plaque lipidomics Atherosclerose 
Dr. K. van der 

Heiden  
(Erasmus MC) 

01-08-2015 
01-08-2019 

Towards Improvement of Early Detection and Risk 
Stratification of Arrhythmogenic Cardiomyopathy Cardiomyopathie Dr. A.S.J.M. te Riele 

(UMCU) 
01-08-2016 
31-07-2019 

Prevent the attack (Pre-tack): innovative cardiac MRI in 
growing high-risk populations to improve outcome Cardiomyopathie Dr. N.H.J. Prakken 

(UMCG) 
01-02-2017 
31-01-2021 

What triggers an intracerebral hemorrhage? Hersenbloeding Prof. dr. M.J.H. 
Wermer (LUMC) 

01-09-2017 
31-08-2022 

Early detection of chronic thromboembolic pulmonary 
hypertension after acute pulmonary embolism 

Pulmonale 
hypertensie 

Dr. F.A. Klok 
(LUMC) 

15-12-2017 
14-12-2021 

Two hearts beating on one placenta: a natural 
experiment to unravel the epigenetic mechanisms 
linking an adverse intrauterine environment to 
cardiovascular health 

Epigenetics Dr. B.T. Heijmans 
(LUMC) 

16-11-2018 
15-11-2023 

Hacking Women's Stroke: From Pathophysiology to 
Precision Prevention Beroerte Drs. H.J.A. van Os 

(LUMC) 
01-09-2019 
31-08-2021 
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Bijlage 4 – Ambitie en doelstellingen bij de overige thema’s op de 
onderzoeksagenda 

 
Thema 2 ‘Hart- en vaatziekten bij vrouwen’ 
 
Ambitie: We willen hart- en vaatziekten bij vrouwen net zo goed voorkomen, herkennen en 
behandelen als bij mannen. Daarvoor is het nodig dat in onderzoek én zorg de verschillen 
tussen mannen en vrouwen standaard in acht worden genomen. De kennisachterstand over 
vrouwen moet zo snel mogelijk worden ingehaald. 
 
Doelstellingen: 
1. Vanaf 2015 is het bij onderzoek dat mede door de Hartstichting wordt gefinancierd 

standaard dat de verschillen tussen mannen en vrouwen in acht genomen worden. 
2. In 2020 is alle bestaande kennis over verschillen tussen mannen en vrouwen in kaart 

gebracht en in 2025 wordt deze toegepast in de zorg. 
3. In 2040 zijn de overgebleven grote kennislacunes op het gebied van hart- en vaatziekten 

bij vrouwen weggewerkt. 
 
 
Thema 3 ‘Betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen’ 
 
Ambitie: We willen dat mensen met boezemfibrilleren en hartfalen met een goede kwaliteit 
van leven ouder worden. Daarom willen we boezemfibrilleren en hartfalen opsporen als 
mensen nog geen of nauwelijks klachten hebben. Ook willen we betere behandelingen zodat 
mensen met minder klachten leven en de versnelde veroudering van het hart wordt afgeremd 
of zelfs gestopt. 
 
Doelstellingen: 
1. Voor iedere patiënt met diastolisch hartfalen en boezemfibrilleren een behandeling die de 

versnelde veroudering van het hart stopt. 
2. In een vroeg stadium boezemfibrilleren en diastolisch hartfalen herkennen. 
3. Een behandeling voor diastolisch hartfalen en boezemfibrilleren die de klachten 

vermindert en de veroudering van het hart afremt. 
4. Patiënten met boezemfibrilleren en hartfalen ontvangen de juiste zorg op de juiste plek. 
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Thema 4 ‘Acute behandeling van beroertes’ 
 
Ambitie: We willen voor alle mensen met een beroerte zo snel mogelijk de beste behandeling, 
afgestemd op de individuele patiënt. Zo voorkomen of beperken we hersenschade door 
beroertes. Veel meer patiënten overleven hierdoor een beroerte en leiden hun dagelijks leven 
daarna weer zelfstandig. 
 
Doelstellingen voor 2025: 
1. Bij meer patiënten start de behandeling binnen 1,5 uur na de eerste klachten. 
2. Meer patiënten leiden na een beroerte weer een zelfstandig leven. 
3. Per jaar overlijden duizend mensen minder aan een beroerte. 
 
 
Thema 5 ‘Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden’ 
 
Ambitie: Ons ideaalbeeld is dat iedereen in Nederland langdurig gezond kan leven. We willen 
dat meer mensen gezonde keuzes maken, zodat zij zich vitaal voelen en minder risico lopen 
om (opnieuw) hart- en vaatziekten te krijgen. Samen met anderen willen we nieuwe 
mogelijkheden ontwikkelen om mensen te helpen hun hart gezond te houden. 
 
Doelstellingen: 
1. Drie nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden. 
2. Leefstijlbegeleiding op maat voor mensen met hart- en vaatziekten. 

a. In minimaal tien (zorg)regio’s wordt leefstijlbegeleiding op maat voor mensen met 
(verhoogd risico op) hart- en vaatziekten aangeboden. 

b. Meer mensen met hart- en vaatziekten nemen deel aan leefstijlbegeleiding op maat en 
houden dit langdurig vol. 

3. Nationale samenwerking in leefstijl en preventieonderzoek. 
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