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In Nederland leven op dit moment 1,5 miljoen hart- en vaatpatiënten. 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. 
 
Om dit tij te keren is in 2014 de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten ontwikkeld 
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 (een verhoogd 
risico op) hart- en vaatziekten en hun naasten. Deze thema’s zijn in 2019 en 2020 
geëvalueerd en geactualiseerd. 
 
De vijf thema’s van de onderzoeksagenda zijn: 
 

 
 
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.’ 
 
Om de doelstelling te realiseren zijn de volgende richtinggevende subdoelen geformuleerd: 
 
1. In 2023 is er een uitgewerkt plan voor een landelijk aanpak gericht op het actief 

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

 

2. In 2025 weet de helft van de mensen of hart- en vaatziekten in hun familie 
voorkomen. 

 

3. In 2030 zijn er nieuwe tests en diagnostische strategieën om hart- en vaatziekten 
vast te stellen of uit te sluiten. 
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Sinds het opstellen van de onderzoeksagenda in 2014 is er veel gebeurd rond dit relatief 
nieuwe thema, met een potentieel zeer grote impact. De geformuleerde ambitie is nog altijd 
actueel, ook bezien vanuit de meest recente cijfers met betrekking tot hart- en vaatziekten. 
Het aantal mensen met hart- en vaatziekten zal de komende jaren verder toenemen en het 
eerder opsporen om onherstelbare schade te voorkomen is dus essentieel in het 
terugdringen van de ziektelast. 
 
Herijkte doelstellingen 
Binnen doelstelling 1 is sprake van een verandering van richting omdat de huidige 
ontwikkelingen op het terrein van proactieve opsporing van hart- en vaatziekten veel 
kansen bieden. 
 
Financiering van onderzoek 
Sinds de lancering van de onderzoeksagenda zijn 46 onderzoeksprojecten gehonoreerd die 
betrekking hebben op het eerste thema. De Hartstichting heeft €30,8 miljoen uitgegeven 
aan deze projecten. 
 
Het stimuleren en financieren van onderzoek binnen dit thema blijft gericht op het 
faciliteren van innovatieve initiatieven én op het verbinden van onderzoeksprojecten aan 
de sterke nationale thema’s en infrastructuren zoals lopende thematische consortia, 
Europese consortia en andere grote onderzoeksprogramma’s van bijvoorbeeld ZonMw en 
NWO domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (NWO-TTW). 
 
Samenwerking 
Het in kaart brengen van de verschillende projecten, het faciliteren van samenwerking 
tussen projecten en het organiseren van onderzoeksprojecten in expertisenetwerken zal 
het delen van kennis en ervaring bevorderen en tijd en geld besparen. 
 
Betrekken van huisartsen 
Onderzoekers blijken het lastig te vinden om huisartsen bij hun project te betrekken en 
huisartsen hebben vaak andere prioriteiten en een beperkte capaciteit beschikbaar voor 
onderzoek. 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. 
 
Infrastructuur voor onderzoek 
Het creëren van een goede infrastructuur tussen onderzoek en zorgpraktijk 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. 


