
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  

Hart- en vaatziekten bij vrouwen 

Ambitie en strategie anno 2021 
Thema 2 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 start-ups 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 tot het formuleren van een ambitie, uitdagende doelstellingen en de 
belangrijkste onderzoeksvragen om die doelstellingen 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 tweede thema ‘Hart- en vaatziekten bij vrouwen’. Dit document vervangt 
de eerder verschenen versie van december 2015. 
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2. Waarom is aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen belangrijk? 
 
Hart- en vaatziekten zijn bij vrouwen doodsoorzaak nummer twee en bij vrouwen van 85 jaar 
of ouder zelfs doodsoorzaak nummer een. Dagelijks overlijden meer vrouwen dan mannen 
(53 versus 50) aan hart- en vaatziekten.2 Hiermee is de ziektelast voor vrouwen zeker net zo 
groot als voor mannen. 
 
De oorzaken, risicofactoren, klachten en symptomen, het verloop en de behandeling van hart- 
en vaatziekten kunnen anders zijn bij vrouwen dan bij mannen. Zo kunnen bij een hartinfarct 
de klachten van mannen en vrouwen verschillend zijn3, vormen zwangerschapscomplicaties 
een belangrijke risicofactor, hebben vrouwen na de menopauze een verhoogd risico op hart- 
en vaatziekten4 en ontwikkelt slagaderverkalking zich anders bij vrouwen dan bij mannen.5 
 
Toch zijn veel diagnose- en behandelmethoden tot dusver gebaseerd op onderzoek bij 
mannen of op onderzoek waarbij onvoldoende onderscheid gemaakt is tussen vrouwen en 
mannen.6,7 Vrouwen ontvangen hierdoor niet altijd de best mogelijke zorg.8 De best passende 
methodes voor een juiste diagnose en behandeling zijn niet altijd hetzelfde voor mannen en 
vrouwen en veelal ontbreekt hiervoor feitelijke kennis. Zowel voor artsen als voor 
onderzoekers is het nog niet altijd vanzelfsprekend om rekening te houden met mogelijke 
man-vrouwverschillen. We identificeren drie lacunes in de zorg voor vrouwen met hart- en 
vaatziekten. 
 
1. Onvoldoende bewustzijn 
Professionals in de zorg en wetenschappers betrokken bij onderzoek naar hart- en 
vaatziekten zijn zich onvoldoende bewust van de verschillen tussen mannen en vrouwen en 
de consequenties daarvan voor onderzoek en zorg. De oplossing ligt in het faciliteren en 
stimuleren van onderzoek, publieksvoorlichting, het aanpassen van opleidingen en lobby. 
Hiervoor is een intensieve samenwerking nodig met partijen binnen en buiten Nederland. 
 
2. Kennis onvoldoende benut 
Bestaande kennis over man-vrouwverschillen en over vrouwen is onvoldoende beschikbaar 
voor professionals in de zorg. Daar waar deze kennis wel voorhanden is, is niet altijd duidelijk 
hoe ze het beste toegepast kan worden in de zorg. Deze kennis dient verwerkt te worden in 
richtlijnen, idealiter voor vrouwen en mannen afzonderlijk zodat zowel vrouwen als mannen 
hier optimaal van kunnen profiteren. 
 
3. Ontbrekende kennis 
Dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen is bekend, maar om welke verschillen het 
precies gaat en wat daar de oorzaken en gevolgen van zijn, is onvoldoende bekend. Daardoor 
kan hier onvoldoende naar gehandeld worden en is meer en beter onderzoek nodig. 
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Initiatieven op het gebied van man-vrouwverschillen 
Een groeiend besef van het belang van het onderscheiden van biologische of sekse- en sociaal-
culturele of gender-aspecten in wetenschappelijk onderzoek en zorg heeft geleid tot meerdere 
nationale en internationale initiatieven. 
 
De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2014 een plan opgesteld voor het 
integreren van genderaspecten in de wereldwijde gezondheidszorg in de periode van 2014 tot 
2019.9 Het US National Institute of Health (NIH) publiceerde in 2014 een stappenplan om 
subsidie-aanvragers te verplichten sekse-aspecten te analyseren in preklinisch onderzoek.10 
Ook het Europese programma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020 heeft het thema 
gender in haar subsidieprogramma’s opgenomen.11 In Nederland heeft ZonMw namens de 
Alliantie Gender & Gezondheid in 2015 de Kennisagenda Gender & Gezondheid opgesteld, 
waarna een programma met dezelfde naam van start gegaan is (2016-2020).12 

 
Onderzoekers zelf hebben ook projecten opgezet. Zo ontwikkelt en publiceert het initiatief 
Gendered Innovations methoden om sekse en gender te analyseren. En geeft het concrete 
voorbeelden van hoe de analyse van sekse en gender tot nieuwe wetenschappelijke inzichten 
kan leiden die impact hebben op zowel vrouwen als mannen.13 Het Canadian Institute of 
Gender and Health biedt online (gratis) trainingen aan voor onderzoekers en referenten om 
sekse en gender op de juiste manier in onderzoek de incorporeren.14 
 
Het Europese project EUGENMED heeft een stappenplan ontwikkeld waarmee het 
onderscheid naar sekse en gender in de gezondheidszorg en het medisch onderzoek 
geïmplementeerd kan worden.12 De focus van dit project ligt op hart- en vaatziekten. In 2015 
heeft EUGENMED een aantal overzichtsartikelen gepubliceerd met de volgende thema’s: 
fundamenteel, preklinisch, klinisch, farmacologisch en geneesmiddelenonderzoek, 
volksgezondheid en preventie, regelgeving en onderwijs.15 
 

Gender en sekse, vrouwen en mannen 
Met sekse of geslacht worden de biologische verschillen tussen mannen en 
vrouwen aangeduid. Gender slaat op de sociaal en cultureel bepaalde verschillen 
die (kunnen) bestaan tussen mannen en vrouwen. Omdat zowel sekse- als 
genderaspecten een rol spelen in de cardiovasculaire zorg, moet met beide 
rekening gehouden worden.  

In wetenschappelijk onderzoek is dit tot nu toe onvoldoende gebeurd. Daardoor 
zijn de effecten van sekse en gender op de ontwikkeling, diagnose en behandeling 
van hart- en vaatziekten nog gedeeltelijk onbekend. Er is meer onderzoek gedaan 
bij mannen waardoor een achterstand ontstaan is in de kennis over hart- en 
vaatziekten bij vrouwen. Onderscheid tussen mannen en vrouwen in onderzoek 
levert kennis op waarmee ook in de zorg verschil gemaakt kan worden tussen 
mannen en vrouwen. Vrouwen én mannen krijgen hierdoor betere zorg. 
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Urgentie anno 2021 
Dankzij al deze (onderzoeks-)projecten ontstaat langzaam aan een scherper en 
genuanceerder beeld van de oorzaken, risicofactoren, klachten en symptomen en het verloop 
van hart- en vaatziekten bij vrouwen en daardoor ook bij mannen. Toch zijn er nog steeds 
verbeteringen mogelijk in zorg, onderzoek en onderwijs. 
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3. Ambitie en doelstellingen 
 
De ambitie met betrekking tot hart- en vaatziekten bij vrouwen luidt: 

 
‘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.’ 
 
Om deze ambitie te realiseren zijn de volgende drie richtinggevende doelstellingen 
vastgesteld: 
 

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. 
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4. Stand van zaken anno 2021 
 
Financiering van onderzoek 
Een aantal van de onderzoeksprojecten die de Hartstichting sinds 2015 heeft gefinancierd, 
draagt bij aan het thema hart- en vaatziekten bij vrouwen. Het gaat om 27 projecten voor in 
totaal ruim €4,6 miljoen. 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. 
 
Om nationale samenwerking op dit thema te blijven stimuleren is in 2020 het IMPRESS 
consortium met experts uit alle universitaire medische centra gesteund met een financiële 
bijdrage van €3 miljoen. De onderzoekers en diverse medisch specialisten, inclusief 
huisartsen, zullen een kennisplatform opzetten om kennis rondom vrouwen en hart- en 
vaatziekten te bundelen en beter toegankelijk te maken. Aansluitend dragen ze bij aan het 
beter benutten en toepassen van deze kennis. Om de kennis te blijven vergroten, doet het 
IMPRESS consortium ook onderzoek. Ze gaan onderzoeken óf en hóe het diagnostische traject 
bij jongere vrouwen met symptomen van hartziekten verbeterd kan worden. Ze hebben 
daarbij aandacht voor lichamelijke, psychosociale en etnisch-culturele aspecten. Daarnaast 
doet IMPRESS onderzoek naar de oorzaken van versnelde slagaderverkalking bij jonge 
vrouwen en wordt onderzoek gedaan bij vrouwen met klachten die geen vernauwingen in de 
kransslagaders hebben om vrouwen beter te verwijzen voor een hartkatheterisatie. 
 
Nog voordat de onderzoeksagenda vastgesteld werd, zijn in 2014 drie projecten voor samen 
€7 miljoen gestart die hart- en vaatziekten bij vrouwen onderzocht hebben. Deze 
onderzoeksprojecten sluiten tevens aan bij de thema’s eerder herkennen van hart- en 
vaatziekten en nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden. De projecten zijn 
in 2019 afgerond. In bijlage 3 staat een overzicht van deze projecten en geven de 
projectleiders aan op welke manier zij een bijdrage leveren aan de kennis over hart- en 
vaatziekten bij vrouwen. 
 
Man-vrouwverschillen in wetenschappelijk onderzoek 
Aandacht voor verschillen tussen mannen en vrouwen wanneer het gaat om hart- en 
vaatziekten betekent dat er zowel in de onderzoeksaanvraag als tijdens de uitvoering en 
implementatie van onderzoek op gelet moet worden. Belangrijk om hierbij op te merken is 
dat er niet altijd sprake hoeft te zijn van verschillen tussen mannen en vrouwen. Vaststellen 
dat er in bepaalde situaties geen sprake is van verschillen is net zo belangrijk. Bovendien 
hoeft niet elk onderzoek mannen én vrouwen te onderzoeken. Het gaat erom dat er, waar 
relevant, aandacht is voor (mogelijke) verschillen en dat mannen en vrouwen als 
afzonderlijke populaties gezien worden. 
 
Sinds 2015 moeten alle wetenschappers die een onderzoeksubsidie bij de Hartstichting 
aanvragen, altijd onderzoeken of er man-vrouwverschillen zijn. Hier wordt op gelet bij de 
beoordeling van de opzet van het onderzoek, bij de uitvoering én bij de analyse en publicatie 
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van de resultaten. Daarbij wordt de hulp van internationale en nationale experts op het gebied 
van man-vrouwverschillen ingezet. Het voornemen bestaat om de uitvoering en effecten van 
deze verandering in de toekomst in kaart te brengen. 
 
Vragen die aansluiten bij dit thema zijn daarnaast bij andere Nederlandse organisaties 
opgenomen, zoals in de Nationale Wetenschapsagenda. Ook huisartsen en andere specialisten 
hebben dit thema overgenomen, bijvoorbeeld in hun Nationale Onderzoeksagenda 
Huisartsgeneeskunde16 en in de Kennisagenda van de Nederlandse Vereniging voor 
Cardiologie (NVVC).17 
 
Bestaande kennis in kaart brengen en toepassen 
Veel is al bekend over de oorzaken, risicofactoren, klachten en symptomen en het verloop van 
hart- en vaatziekten, maar deze kennis is niet altijd voldoende toegankelijk voor 
zorgprofessionals en het brede publiek. Ook is niet altijd duidelijk hoe deze kennis gebruikt 
dient te worden in de zorgpraktijk. Daarom moet bestaande kennis over hart- en vaatziekten 
bij vrouwen en over de man-vrouwverschillen gestructureerd, gewaardeerd en overzichtelijk 
beschikbaar worden. Bovendien is inzicht nodig in hoe die kennis verwerkt kan worden in 
richtlijnen voor vrouwen en voor mannen. Nadat alle kennis in kaart is gebracht, worden ook 
de kennislacunes zichtbaar. 
 
De Hartstichting is een samenwerking aangegaan met het ZonMw kennisprogramma Gender 
en Gezondheid18 en de werkgroep Gender van de NVVC. De samenwerking met ZonMw heeft 
onder andere geleid tot een subsidie voor vijf kennissyntheses en vier 
implementatieprojecten op dit thema. 
 
Wegwerken kennislacunes 
De laatste jaren is sprake van een inhaalslag in onderzoek naar hart- en vaatziekten bij 
vrouwen en man-vrouwverschillen. In het onderzoek dat de Hartstichting ondersteunt, wordt 
steeds meer rekening gehouden met verschillen door sekse en gender. De meeste 
onderzoeksconsortia die binnen het programma van CardioVasculair Onderzoek Nederland 
(CVON) vallen, besteden aandacht aan man-vrouwverschillen. De bevindingen tijdens het 
onderzoek worden daarop getoetst en een aantal projecten hebben specifieke vrouw-
gerelateerde vraagstukken opgenomen in de werkpakketten. 
 
Zodra er geen sprake meer is van kennislacunes en alle relevante sekse- en genderaspecten in 
onderzoek worden meegenomen, zal het niet meer nodig zijn om specifiek onderzoek naar 
hart- en vaatziekten bij vrouwen te stimuleren. 
 
Een deel van de bekende kennislacunes zijn opgenomen in de doelstellingen van de andere 
thema’s van de onderzoeksagenda (zie bijlage 4). 
 
In de zomer van 2015 hebben twee subsidierondes plaatsgevonden die gebaseerd waren op 
de thema’s eerder herkennen van hart- en vaatziekten en acute behandeling van beroertes 
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van de onderzoeksagenda. In de aanvraagformulieren is expliciet gevraagd naar sekse- en 
genderaspecten. Bij de beoordeling van ingediende aanvragen is een internationale 
genderexpert betrokken. De gehonoreerde projecten zijn onlangs afgerond of worden 
binnenkort afgerond en leveren naar verwachting een aanzienlijke bijdrage aan het oplossen 
van kennislacunes met betrekking tot het eerder herkennen van hart- en vaatziektes bij 
vrouwen en het behandelen van beroertes bij vrouwen. 
 
Ontbrekende kennis in de zorg 
De cardiologie is sterk gericht op obstructief vaatlijden. Meer aandacht is nodig voor andere 
oorzaken van pijn op de borst en een hartinfarct. Behalve de epicardiale bloedvaten kunnen 
de microvasculaire bloedvaten, met bijvoorbeeld niet-dotterbare problemen zoals spasmen, 
namelijk ook een bron van klachten zijn. Bij vrouwen is dat vaker het geval dan bij mannen. 
Bij 60% tot 90% van de patiënten (met name vrouwen) met chronische pijn op de borst 
zonder obstructief coronairlijden is er sprake van coronaire vaatdysfunctie, een 
verzamelnaam voor epicardiale spasmen en microvasculairlijden.19 Het is daarom van belang 
niet langer te spreken van ‘a-typische’ of ‘onbegrepen’ klachten maar van diverse oorzaken.20 
Daarnaast is het van belang dat nieuwe kennis over klachten ook vrouwen zelf bereikt omdat 
er nu vaak sprake is van angst voor onbegrepen klachten. 
 
Het feit dat wenig ziekenhuizen een invasieve functietest kunnen doen tezamen met het feit 
dat de gangbare ischemie detectietesten in de cardiologie niet geschikt zijn voor het evalueren 
van coronaire vaatdsyfunctie maakt dat de diagnose nogal eens over het hoofd wordt gezien. 
De kans bestaat dat een vrouwelijke patiënt teruggestuurd wordt naar de huisarts en dan is 
het de vraag of de diagnose hart- en vaatziekten gehandhaafd blijft. Ook de overlap tussen 
spasmen bij epicardiale en microvasculaire vaten bemoeilijkt het stellen van de juiste 
diagnose. Meer kennis is nodig om patiënten goed te kunnen helpen. 
 
In de wachtkamer van de huisarts is ook ruimte voor verbetering. Bij vrouwen is vaak sprake 
van een overlap tussen klachten die niet typisch bij elkaar passen. Meer kennis over de 
klachten bij vrouwen is nodig. Bovendien is meer contact nodig tussen de eerste en tweede 
lijn én meer kennis om te beoordelen of patiënten in de eerste, tweede of derde lijn 
thuishoren. 
 
Ontbrekende kennis in onderzoek 
Kennis ontbreekt op het gebied van verschillen in risicofactoren tussen mannen en vrouwen, 
en verschillen in relatie tot sociaaleconomische status en etniciteit. Onderzoek naar de 
etiologie van uiteenlopende hart- en vaatziekten en meer kennis over complexe 
klachtenpatronen is onmisbaar om de diagnostiek verder te verbeteren. De invloed van 
hormonen is een ander belangrijk thema onder andere in relatie tot de effectiviteit, veiligheid 
en bijwerkingen van geneesmiddelen. 
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Onderzoekers zijn niet altijd goed op de hoogte van elkaars onderzoek. Een landelijk overzicht 
met al het cardiologisch onderzoek dat in Nederland loopt en uitgevoerd is met resultaten of 
een stand van zaken kan hierbij helpen. 
 
Ontbrekende kennis in onderwijs 
Drie jaar nadat het thema man-vrouwverschillen in 2015 vastgesteld werd in het Concilium 
Cardiologicum is het thema opgenomen in de opleiding cardiologie.21 Gender-sensitieve 
cardiologie is daarmee onderdeel van de verdiepingsperiode cardiologie. Maar er valt nog 
meer winst te behalen: het thema maakt onvoldoende deel uit van de basisopleiding 
geneeskunde, onvoldoende studenten melden zich aan voor een stage gendersensitiviteit in 
het zesde jaar en nascholing van cardiologen moet prioriteit krijgen. Naast de focus op de 
cardiologie, is het thema ook relevant voor andere medisch specialisme die zich bezighouden 
met de behandeling van hart- en vaatziekten: interne geneeskunde, vaat- en thoraxchirurgie, 
nefrologie en neurologie. 
 
De oorzaken en gevolgen van diversiteit moeten verder uitgezocht worden zonder dat dit nog 
als een probleem gezien wordt. Het thema hart- en vaatziekten bij vrouwen én mannen dient 
geïnformeerd te worden vanuit wetenschappelijke kennis zonder dit te bestempelen als een 
‘vrouwenprobleem’ waar bijvoorbeeld vrouwspecifieke poli’s voor nodig zijn. 
 
Tot slot is het van belang dat niet alleen specialisten opgeleid en bijgeschoold worden maar 
dat ook het Nederlandse publiek en in bijzonder vrouwen weet hebben van specifieke 
symptomen en behandelingen bij hart- en vaatziekten bij vrouwen. 
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5. Herijkte doelstellingen en plan van aanpak 
 
De doelstellingen die bij het vaststellen van de onderzoeksagenda geformuleerd zijn, blijven 
gehandhaafd. Hieronder een toelichting per doelstelling. 
 
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. 
 
Deze doelstelling is in letterlijke zin behaald, omdat bij elke subsidieronde gevraagd wordt 
naar man-vrouwverschillen in het onderzoeksvoorstel. Maar de kwaliteit en impact van het 
meenemen van man-vrouwverschillen in een onderzoeksvoorstel moeten nog beoordeeld 
worden. 
 
Bovendien kan bekeken worden hoe het staat met aandacht voor sekse- en genderaspecten 
binnen het commentaar van referenten, de bespreekpunten in de commissievergadering en 
de rapportage van uitkomsten van onderzoek. Ook kan concreter aangegeven worden op 
welke manier man-vrouwverschillen in een subsidieronde aandacht moeten krijgen. 
 
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. 
 
Dankzij de uitgevoerde kennissyntheses is deze doelstelling gedeeltelijk behaald. Maar er valt 
nog winst te behalen in de manier waarop verzamelde kennis door onderzoekers wordt 
gerapporteerd. Betere en uniforme rapportage is noodzakelijk om alle bestaande kennis in 
kaart te kunnen brengen. 
 
Naast goede rapportage is er ook behoefte aan een overzicht en goed inzicht in de verschillen 
tussen vrouwen en mannen bij hart- en vaatziekten – per ziektebeeld en op basis van 
symptomen, pathologie, diagnostiek en behandeling. 
 
Expliciete aandacht en inspanning is nodig om ervoor te zorgen dat nieuwe kennis 
daadwerkelijk wordt toegepast in de zorg. Onderwijs voor zorgprofessionals vervult hierin 
een essentiële rol. Er zijn belangrijke stappen gezet in het onderwijs maar deze hebben nog 
niet tot het gewenste resultaat geleid. Binnen de opleiding tot cardioloog is onderwijs in man-
vrouwverschillen beschikbaar maar vrijblijvend. Bovendien moet dit thema ook in andere 
opleidingen tot medisch specialist (onder andere interne geneeskunde, vaat- en 
thoraxchirurgie, nefrologie en neurologie) opgenomen worden alsmede in cursussen voor 
wetenschappers. 
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3. In 2040 zijn de overgebleven grote kennislacunes op het gebied van hart- en 
vaatziekten bij vrouwen weggewerkt. 

 
Kennis over specifieke aandoeningen zoals beroertes ontbreekt nog. Er zijn aanwijzingen voor 
betekenisvolle verschillen tussen mannen en vrouwen, maar meer onderzoek is nodig om de 
verschillen te ontrafelen en te bepalen welke impact dat heeft op de zorg voor mensen met 
bijvoorbeeld aandoeningen aan de kleine vaten rondom het hart. De werkingsmechanismen 
en dosering van geneesmiddelen lijken subtieler dan de huidige onderzoeksmethoden 
momenteel (kunnen) aantonen.22 Dit biedt ook mogelijkheden voor het inrichten van 
klinische studies en hieraan gerelateerde regulatoire implementatie. En de relatief nieuwe 
ontwikkelingen bij medische hulpmiddelen zijn vooralsnog onvoldoende gendersensitief. 
Goede modellen voor nieuw onderzoek ontbreken.23 
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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. 
 
Tijdens de groepsgesprekken kwam het thema hart- en vaatziekten bij vrouwen ruimschoots 
aan bod. Een deel van de ingebrachte onderwerpen sluit aan bij de andere thema’s van de 
onderzoeksagenda. Daarom is bij de uitwerking van elk van deze vier thema’s benoemd hoe 
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de doelstellingen bij dat thema bijdragen aan het verwezenlijken van een optimale zorg voor 
vrouwen.  
 
Daarnaast is een afzonderlijke ambitie met uitdagende doelstellingen geformuleerd op basis 
van nieuwe gesprekken met professionals en de kennisagenda Gender & Gezondheid. 
 
Gesprekpartners thema 2: Hart- en vaatziekten bij vrouwen 
 Prof. Eric Boersma en Prof. Bart Fauser, namens CREW 
 Prof. Gerard Pasterkamp en Prof. Marc Spaanderman, namens Queen of Hearts 
 Prof. Tessa Roseboom, namens WOMB 
 Dr. Els Olde Bijvank-van Heel, cardioloog MC Slotervaart, en Drs. Monique ten Haaf, arts-

onderzoek VUMC, resp. voorzitter en secretaris van de Werkgroep Gender, Nederlandse 
Vereniging voor Cardiologie 

 Prof. Ineke Klinge, hoogleraar Gender Medicine, Institute of Gender in Medicine 
(GiM)/Charité, Universitätsmedizin, Berlijn en voorzitter H2020 Advisory Group on 
Gender, European Commission 

 Margo van den Berg, programmasecretaris Diversiteit ZonMw en coördinator 
Kennisagenda Gender en Gezondheid 

 Prof. Marie-José Goumans, hoogleraar Moleculaire Celbiologie LUMC en lid van de 
begeleidingscommissie van de onderzoeksagenda 

 Prof. Vera Regitz-Zagrosek, hoogleraar Interne Geneeskunde en directeur Institute of 
Gender in Medicine (GiM)/Charité, Universitätsmedizin, Berlijn 
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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 mei 2019 heeft de Hartstichting in samenwerking met het ZonMw Kennisprogramma 
Gender en Gezondheid en de NVVC werkgroep Gender de bijeenkomst “Man-
Vrouwverschillen en de toekomst van de cardiovasculaire zorg” georganiseerd met als doel in 
kaart te brengen wat er op het thema man-vrouwverschillen gerealiseerd is en wat er in de 
toekomst nodig is binnen de cardiovasculaire zorg. Negendertig experts werkzaam bij diverse 
instellingen in Nederland, waaronder enkele ervaringsdeskundigen, namen deel aan deze 
bijeenkomst. 
 
De bijeenkomst was verdeeld in de thema’s zorg, onderzoek en onderwijs. Per thema stonden 
onderstaande vragen centraal: 
 
1. Wat zijn de belangrijkste ‘gaps’ die ingevuld moeten worden om goede cardiologische zorg 

voor mannen en vrouwen te bewerkstelligen? 
 
2. Welke acties moeten worden ondernomen? Wat is de eerste stap die nu gezet moet 

worden door verschillende zorgprofessionals, zoals verpleegkundigen, basisartsen, 
medische specialisten, huisartsen, etc.? 
a. Welke acties kan je zelf nemen? En wat verwacht je van andere organisaties? 
b. Aan welke belemmeringen/knelpunten moet eventueel eerst worden gewerkt? 

 
3. Is bijsturing of aanvulling van bestaande programma’s en agenda’s nodig? Zo ja, welke? 
 
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 2 
 
De Hartstichting heeft verschillende onderzoeken gefinancierd die raken aan het thema ‘Hart- 
en vaatziekten bij vrouwen’. In onderstaande lijst staat een overzicht van deze projecten. 
 

Projecttitel (acroniem) Onderwerp Hoofdaanvrager 
(organisatie) Looptijd 

Call 2013 ‘Women and Cardiovascular disease’ 

Dutch national consortium to promote cardiovascular healthy 
aging in women (CREW) 

Healthy ageing 
Prof. dr. ir. H. 

Boersma 
(Erasmus MC) 

01-07-2014 
30-06-2019 

Improving diagnosis of CVD in women (Queen of hearts) Diagnosis 
Prof. dr. G. 

Pasterkamp 
(UMCU) 

01-12-2014 
01-06-2019 

Preventing cardiovascular disease in women and their 
offspring through lifestyle interventions before and during 
pregnancy (WOMB) 

Lifestyle 
interventions, 
prevention 

Prof. dr. T.J. 
Roseboom 

(Amsterdam UMC) 

01-09-2014 
31-08-2019 

Kennissyntheses (i.s.m. ZonMw programma Gender & Gezondheid) 

From gender-sensitive psychosocial factors to diversity in 
incidence and outcomes of ischemic heart disease: a systematic 
review and meta-analysis 

Hartinfarct 
Dr. P.M.C. 

Mommersteeg 
(UvT) 

01-03-2017 
31-08-2018 

Knowledge synthesis for coronary microvascular disease: a 
gender-specific framework Coronairlijden Dr. M. Kavousi 

(Erasmus MC) 
15-03-2017 
28-02-2019 

PReclinical dIastolic Dysfunction and its progression to heart 
failure with preserved ejection fraction in women and mEn 
(PRIDE) 

Diastolisch 
hartfalen 

Dr. H.M. den Ruijter 
(UMCU) 

15-03-201 
14-01-2019 

Sex-specific net clinical effect of the “Big Five ”cardiovascular 
drugs: systematic review and quantitative meta-analysis 

Personalised 
medicine 

Dr. J.E. Roeters van 
Lennep  

(Erasmus MC) 

01-07-2017 
31-12-2018 

SUStainable lifestyle inTERventions in (peri)menopausal 
women at high risk for, or newly diagnosed with, CVD. What’s 
the evidence? (SUSTER) 

Gezonde leefstijl Dr. J.C. Korevaar 
(NIVEL) 

01-07-2017 
30-09-2018 

Call 2019 ‘Gender en Gezondheid Implementatie’ (i.s.m. ZonMw programma Gender & Gezondheid) 

VOORWAARTZ - het in kaart brengen van behoefte en 
passendheid als VOORWaarden voor implementatie van een 
sekse- en gendersensitief Algoritme voor het uitsluiten van 
coronAiRe vaaTZiekten 

Diagnostiek 
Mevrouw dr. S. 

Haitjema (UMCU) 
01-10-2019 
31-12-2020 

Hart voor vrouwen in Den Haag CVRM Mevrouw dr. H.M.M. 
Vos (LUMC) 

01-10-2019 
31-12-2020 

Cardiovasculair risicomanagement in de eerste lijn voor 
vrouwen CVRM 

Mevrouw prof. dr. 
ir. Y.T. van der 

Schouw (UMCU) 

01-10-2019 
31-12-2020 

Leefstijladvies op maat voor moeders met een gecompliceerde 
zwangerschap Gezonde leefstijl 

Mevrouw dr. A.I. 
Wijtzes  

(Erasmus MC) 

01-10-2019 
31-12-2020 
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Projecttitel (acroniem) Onderwerp Hoofdaanvrager 
(organisatie) 

Looptijd 

Losse projecten 

Gender differences in patients with an acute coronary 
syndrome in The Netherlands: a retrospective study. Coronairlijden Dr. Y. Appelman 

(Amsterdam UMC) 
01-01-2015 
31-12-2016 

Targeted LYmphatic and MIcrovessel Treatments in metabolic-
DISease HFpEF (LYMIT-DIS) 

Diastolisch 
hartfalen 

Dr. M. van Bilsen 
(MUMC+) 

01-07-2017 
30-06-2020 

Circulating platelet based RNA transcriptomic footprint for 
isChemic heart disease in Angina patients (CIRCA) Hartinfarct Dr. I.E. Höfer 

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

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 (MUMC+) 
01-05-2018 
30-04-2022 

Cardiac symptoms and Menstruation: A risky period? 
Menstruele 
cyclus 

Dr. J.E. Roeters van 
Lennep 

(Erasmus MC) 

01-01-2018 
30-09-2019 

Atherosclerotic plaque erosion leading to thrombus formation. 
The role of extracellular vesicles in ENDotheliaL 
transdiffErentiation, apoptoSiS and leucocyte and platelet 
adhesion (ENDLESS) 

Atherosclerose 
Prof. dr. G. 

Pasterkamp 
(UMCU) 

01-05-2018 
31-05-2021 

PlacEntal Acute atherosis RefLecting Subclincal atherosclerosis 
(PEARLS) 

Atherosclerose, 
placenta 

Dr. C. Ghossein-
Doha (MUMC+) 

01-12-2018 
30-11-2020 

Hacking Women's Stroke - Big data for precision stroke 
prevention 

Big data, 
Beroerte 

Drs. H.J.A. van Os 
(LUMC) 

15-12-2018 
14-12-2020 

Persoonlijke beurzen (Dekkerbeurzen) 

The influence of sex steroids on blood platelets (trans-study) Hormonen, 
bloedstolling 

Drs. J.J.K. van 
Diemen 

(Amsterdam UMC) 

01-06-2018 
31-05-2020 

Measuring Athlete's Risk of Cardiovascular events - a follow-up 
study (MARC-II) Atherosclerose 

Drs. V.L. 
Aengevaeren 

(Radboudumc) 

01-09-2018 
31-08-2020 

Hacking Women's Stroke - From Pathophysiology to Precision 
Prevention 

Big data, 
Beroerte 

Drs. H.J.A. van Os 
(LUMC) 

01-09-2019 
31-08-2021 

Pulmonary artERial hypertenSion: bonE morPHOgeNetic 
protein and Estrogen signaling out of control (PERSEPHONE) 

Pulmonale 
hypertensie 

Mevrouw dr. F.S. de 
Man  

(Amsterdam UMC) 

01-11-2018 
03-11-2022 

Are men bigger sweet-hearts? Molecular metabolic differences 
at the basis of gender-specific cardiac pressure overload 
disorders 

Hartfalen Mevrouw dr. M.W. 
Nabben (MUMC+) 

15-1-2020 
14-1-2024 

Towards personalized medicine in chronic heart failure: 
focusing on sex differences and atrial fibrillation. Hartfalen Mevrouw drs. B.T. 

Santema (UMCG) 
1-3-2020 

28-2-2022 
Prevention of myocardial infarction and primary atherogenic 
cardiovascular disease from a sex-specific life course 
perspective: a big-data project 

Hartinfarct 
De heer dr. R. 

Noordam (LUMC) 01-02-2020 
31-08-2021 
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Bijlage 4 – Ambitie en doelstellingen bij de overige thema’s op de 
onderzoeksagenda 
 
Thema 1 ‘Eerder herkennen van hart- en vaatziekten’ 
 
Ambitie: We willen hart- en vaatziekten eerder herkennen. Zo kunnen we deze ziekten 
behandelen voordat ze écht toeslaan. Dit redt levens en voorkomt onherstelbare schade. 
 
Doelstelling: In 2030 kunnen we vijfentwintig procent vaker hart- en vaatziekten herkennen 
voordat ze écht toeslaan. 
 
Hernieuwde subdoelen: 
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. 
 
 
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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