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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 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 richtinggevende doelstellingen 
geformuleerd: 
 
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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Sinds het opstellen van de onderzoeksagenda in 2014 is er veel bereikt in het verbreden 
van draagvlak voor zorg met oog voor diversiteit in sekse en gender bij hart- en vaatziekten. 
Het idee dat man-vrouwverschillen ertoe doen, leeft steeds meer onder alle betrokkenen. Er 
is steeds meer aandacht voor man-vrouwverschillen in verschillende vakgebieden zoals de 
immunologie en endocrinologie. En de aandacht voor verschillen tussen mannen en 
vrouwen in de spreekkamer groeit. 
 
Doelstelling 1 is in letterlijke zin behaald maar de procedure rondom de subsidierondes kan 
nog verder uitgewerkt en verfijnd worden. 
 
Doelstelling 2 is deels behaald dankzij vijf kennissyntheses die uitgevoerd zijn met 
financiering van de Hartstichting en ZonMw. Maar er valt nog winst te behalen in de manier 
waarop de verzamelde kennis door onderzoekers wordt gerapporteerd. Bovendien is naast 
een uniforme rapportage behoefte aan een inzichtelijk overzicht van bestaande kennis. 
 
Met betrekking tot de toepassing van kennis in de zorg zijn belangrijke stappen gezet: 
onderwijs in man-vrouwverschillen is beschikbaar in de opleiding cardiologie. Echter alleen 
op vrijwillige basis en nog niet in andere opleidingen. 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. 
 
Doelstelling 3 is nog steeds actueel. 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. 
 
Het gaat er nu dus om de verkregen inzichten verder te integreren in de zorgpraktijk, de 
wetenschap en het onderwijs. Zodat er uiteindelijk geen sprake meer is van een apart 
thema maar van een vanzelfsprekend onderdeel van passende cardiovasculaire zorg voor 
iedereen. 
 
Financiering van onderzoek 
Een aantal van de onderzoeksprojecten die de Hartstichting sinds de lancering van de 
onderzoeksagenda heeft gefinancierd, raakt aan het thema hart- en vaatziekten bij 
vrouwen. Het gaat om 27 projecten voor in totaal ruim €4,6 miljoen. 
 
Om nationale samenwerking te blijven stimuleren is in 2020 het IMPRESS consortium met 
experts uit alle universitaire medische centra gesteund met een financiële bijdrage van €3 
miljoen. Doel is het opzetten van een kennisplatform om kennis rondom vrouwen en hart- 
en vaatziekten te bundelen, beter toegankelijk te maken en beter te benutten en toe te 
passen. Om de kennis te blijven vergroten, voert het IMPRESS consortium ook onderzoek 
uit. 


