
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Betere behandeling van hartfalen en 
hartritmestoornissen 

Ambitie en strategie anno 2021 
Thema 3 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 derde thema ‘Betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen’. 
Dit document vervangt de eerder verschenen versie van december 2015. 
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2. Waarom is een betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen 
belangrijk? 
 
Hartfalen en boezemfibrilleren zijn aandoeningen die te maken hebben met een (vroegtijdige) 
veroudering van het hart. Door de vergrijzing zal het aantal mensen dat last heeft van deze 
aandoeningen toenemen. 
 
Hartfalen 
In het geval van hartfalen kan het hart onvoldoende bloed rondpompen. Het hele lichaam 
ondervindt hier nadelige gevolgen van. Patiënten krijgen te maken met vermoeidheid, 
kortademigheid, vocht in de longen met ademhalingsproblemen als gevolg en 
vochtophopingen in het lichaam. Zij gebruiken langdurig verschillende soorten medicijnen en 
moeten vaak (opnieuw) in het ziekenhuis opgenomen worden. Dit maakt hartfalen een 
kostbare aandoening. De zorguitgaven bedroegen in 2017 816,6 miljoen euro, 8% van de 
totale zorguitgaven die gemaakt werden voor hart- en vaatziekten.2 
 
De ziekte heeft verschillende oorzaken waaronder een langdurige hoge bloeddruk, een 
doorgemaakt hartinfarct dat een deel van het hartspierweefsel gedood heeft en 
boezemfibrilleren. Complicaties en het chronische beloop van hartfalen zorgen voor een 
afnemende kwaliteit van leven. De prognose is slecht: vijf jaar na de eerste ziekenhuisopname 
is vijfenzestig procent van de patiënten overleden.3 
 
Ongeveer de helft van de patiënten met hartfalen heeft last van diastolisch hartfalen en dit 
aandeel zal nog verder toenemen.4 Een bewezen effectieve behandeling die de prognose van 
patiënten verbetert is er niet. Daarom ligt de focus van dit thema op diastolisch hartfalen. 
 
Boezemfibrilleren 
Boezemfibrilleren is een veelvoorkomende hartritmestoornis waarbij de hartslag 
onregelmatig en vaak te hoog is. Boezemfibrilleren kan in aanvallen van enkele minuten tot 
een paar uur optreden of permanent aanwezig zijn. In dat laatste geval spreken we van 
permanent boezemfibrilleren. 
 
De aandoening begint vaak met korte aanvallen die vanzelf overgaan. Zo lang deze aanvallen 
kort duren en niet vaak voorkomen is het lastig om boezemfibrillen vast te stellen. Dit kan 
alleen met zekerheid door het hartritme te registreren met een elektrocardiogram (ECG) op 
het moment dat het hart fibrilleert. Veel mensen weten daarom niet dat ze last hebben van 
boezemfibrilleren. 
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Vanaf het begin brengt boezemfibrilleren risico’s met zich mee, bijvoorbeeld een verhoogd 
risico op een hartinfarct. De belangrijkste complicaties zijn bloedstolsels in het hart die 
kunnen doorschieten naar de hersenen en daar een beroerte of herseninfarct veroorzaken. 
Om dit te voorkomen slikken patiënten met boezemfibrilleren medicijnen die de vorming van 
bloedstolsels tegengaan. Deze antistollingsmedicijnen kunnen echter bloedingen veroorzaken. 
Daarnaast kan boezemfibrilleren samengaan met hartfalen. 
 
Zonder behandeling gaat boezemfibrilleren meestal van een aanvalsgewijze ritmestoornis 
over in een continue, chronische hartritmestoornis. Daarom is het wenselijk dat 
boezemfibrilleren in de toekomst sneller vastgesteld wordt hetzij met een thuisregistratie 
hetzij met een test die boezemfibrilleren vaststelt zonder dat het hart op dat moment 
fibrilleert. 
 
Veel patiënten komen echter pas bij de arts als het hartritme al blijvend verstoord is. De 
behandeling start te laat waardoor de ritmestoornis veel moeilijker te behandelen is. Het 
individuele risico op een beroerte of bloeding door antistolling is nog niet nauwkeurig te 
bepalen. Wanneer dit in de toekomst mogelijk wordt, kan de behandeling eerder gestart 
worden met een afname van het aantal beroertes en bloedingen tot gevolg. 
 
Uitdagingen 
Om hartfalen en hartritmestoornissen beter te behandelen moet op een aantal terreinen winst 
behaald worden: 
 Voor zowel hartfalen als boezemfibrilleren geldt dat een vroege opsporing een betere 

behandeling mogelijk maakt. 
 Een behandeling voor diastolisch hartfalen ontbreekt. 

Systolisch versus diastolisch hartfalen 
Bij hartfalen heeft het hart onvoldoende kracht om samen te trekken waardoor het 
hart te weinig bloed uitpompt. Dit wordt systolisch hartfalen genoemd of HFrEF 
(heart failure with reduced ejection fraction). De systole is de periode van iedere 
hartslag waarin het hart zich samentrekt. 

Hartfalen kan ook ontstaan wanneer het hart nog wel goed kan samentrekken 
maar te stijf is om voldoende te ontspannen. Een stijf hart kan zich niet genoeg 
vullen met bloed waardoor het hart te weinig bloed uitpompt. Dit wordt 
diastolisch hartfalen genoemd of HFpEF (heart failure with preserved ejection 
fraction). De diastole is de periode van iedere hartslag waarin het hart ontspant en 
zich vult met bloed. Diastolisch hartfalen komt met name voor bij oudere 
patiënten. 

Patiënten met diastolisch hartfalen hebben vaak meerdere aandoeningen zoals 
diabetes en nierfunctieproblemen die mogelijk bijdragen aan het ontstaan van het 
hartfalen. Diastolisch hartfalen komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. 
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 Het afremmen van de veroudering van het hart is essentieel om het proces dat leidt tot 
hartfalen en hartritmestoornissen af te remmen, te stoppen en misschien zelf terug te 
draaien. 

 Meer kennis is nodig over de relatie tussen hartfalen en boezemfibrilleren. 
 
Urgentie anno 2021 
Uit onderstaande tabel blijkt dat een betere behandeling van hartfalen en 
hartritmestoornissen nog steeds een actueel en relevant thema is. Er is flinke stijging te zien 
in de cijfers ten opzichte van de situatie enkele jaren geleden; de ziektelast veroorzaakt door 
hartfalen en hartritmestoornissen neemt toe. 
 

20125,6 20197 

In Nederland leven ongeveer 130.000 
mensen met hartfalen 

In Nederland leven 242.300 mensen met 
hartfalen 

De verwachting is dat dit aantal zal stijgen 
naar 195.000 in 2025 

De verwachting is dat dit zal stijgen naar 
345.000 in 2030 

In Nederland hebben ongeveer 300.000 
mensen last van boezemfibrilleren 

In Nederland hebben ongeveer 344.000 
mensen last van boezemfibrilleren 

De verwachting is dat dit aantal zal stijgen 
naar ruim 550.000 in 2050 

De verwachting is dat dit zal stijgen naar 
446.000 in 2030 

 

Tabel 1. Cijfers met betrekking tot hartfalen en boezemfibrilleren in Nederland in 2012 en 2019 
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3. Ambitie en doelstellingen 
 
De ambitie met betrekking tot een betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen 
luidt: 

 
‘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.’ 

 
Om deze ambitie te realiseren is bij het opstellen van de onderzoeksagenda in 2014 een 
viertal richtinggevende doelstellingen geformuleerd: 
 
1. Voor iedere patiënt met diastolisch hartfalen en boezemfibrilleren een behandeling 

die de versnelde veroudering van het hart stopt. 
In 2040 willen we een behandeling voor een snel verouderend hart die de ontwikkeling van 
hartfalen en boezemfibrilleren stopt of uitstelt voordat mensen klachten krijgen. Als mensen 
al klachten hebben, vermindert de behandeling deze klachten en wordt verdere veroudering 
van het hart afgeremd. 
 
2. In een vroeg stadium boezemfibrilleren en diastolisch hartfalen herkennen. 
In 2025 willen we beter begrijpen hoe het proces van (vroegtijdige) veroudering van het hart 
leidt tot de ontwikkeling van hartfalen en/of boezemfibrilleren. Deze kennis maakt het 
mogelijk om een diagnose te stellen op basis van de onderliggende processen, in plaats van de 
aan- en afwezigheid van symptomen. Ook kunnen we door deze kennis nieuwe 
aanknopingspunten voor vroege behandeling vinden. 
 
3. Een behandeling voor diastolisch hartfalen en boezemfibrilleren die de klachten 

vermindert en de veroudering van het hart afremt. 
In 2025 is er een effectieve behandeling die patiënten met diastolisch hartfalen een beter 
leven geeft en is de behandeling voor boezemfibrilleren beter op de persoon afgestemd. 
 
Deze doelstelling is behaald als we de volgende meetbare effecten bereiken: 

 
a. Mensen met diastolisch hartfalen leven minimaal een jaar langer mét een goede 

kwaliteit van leven. 
 

In 2025 hebben mensen met diastolisch hartfalen door een effectieve behandeling een 
betere kwaliteit van leven én leven minimaal een jaar langer. 
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b. De helft minder ziekenhuisopnames voor mensen met diastolisch hartfalen. 
 
Een ziekenhuisopname is hét alarmsignaal voor verergering van hartfalen en risico op 
overlijden. Verergering uitstellen voorkomt ziekenhuisopnames. In 2025 is voor 
mensen met diastolisch hartfalen door een effectieve behandeling het aantal 
ziekenhuisopnames per jaar met de helft afgenomen. 

 
c. De helft minder beroertes bij mensen met boezemfibrilleren. 
 
In 2025 is de kans dat mensen met boezemfibrilleren een beroerte krijgen met de helft 
afgenomen. 

 
4. Goede zorg voor iedere patiënt. 
In 2020 weten patiënten beter wat boezemfibrilleren en hartfalen is en hoe hiermee om te 
gaan. Dit sluit naadloos aan bij de gemaakte regionale samenwerkingsafspraken tussen 
huisarts en specialist in samenwerking met het hartfalen en boezemfibrilleren Connect 
programma van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Deze 
samenwerkingsafspraken zijn in alle regio’s gemaakt en worden toegepast, zodat patiënten 
overal in Nederland optimale zorg kunnen krijgen. 
 
Onderzoeksvragen 
De hoofdvragen en – niet-uitputtende – onderliggende onderzoeksvragen binnen dit thema 
zijn:  
 
Hoe kunnen we eerder herkennen dat iemand hartfalen en/of boezemfibrilleren heeft of aan 
het ontwikkelen is? 
 
 Welke processen in het hart en de rest van het lichaam spelen een rol bij het ontwikkelen 

van boezemfibrilleren en diastolisch hartfalen? 
 Hoe kunnen we (versnelde) veroudering van het hart en de ontwikkeling van voorstadia 

van boezemfibrilleren en diastolisch hartfalen eerder herkennen? 
 Hoe beïnvloeden de ontwikkeling van boezemfibrilleren en diastolisch hartfalen elkaar? 
 Is het zinvol om te screenen op boezemfibrilleren en diastolisch hartfalen? Zo ja, bij welke 

doelgroepen? Is screening kosteneffectief? 
 
Hoe kunnen we diastolisch hartfalen en/of boezemfibrilleren beter en op maat behandelen? 
 
 Hoe kunnen we (versnelde) veroudering van het hart en de ontwikkeling van voorstadia 

van boezemfibrilleren en diastolisch hartfalen afremmen en stoppen? 
 Welke bestaande en nieuwe behandelingen verbeteren het functioneren van patiënten 

met boezemfibrilleren en/of diastolisch hartfalen en remmen de versnelde veroudering 
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van het hart (afgestemd op de patiënten – geslacht, leeftijd en andere eigenschappen – en 
het stadium van de ziekte)? 

 Zijn beroertes als gevolg van boezemfibrilleren beter te voorkomen door alleen lokaal 
werkende antistollingsmiddelen of andere behandelingen, met minder kans op bloedingen 
dan met de huidige behandelingen? 

Betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen bij vrouwen 
‘Vrouwen en hart- en vaatziekten’ is het tweede thema op de onderzoeksagenda. 
De ambitie bij dit thema is hart- en vaatziekten bij vrouwen net zo goed 
voorkomen, herkennen en behandelen als bij mannen. Daartoe dienen onderzoek 
en zorg de verschillen tussen mannen en vrouwen standaard in acht te nemen. De 
kennisachterstand over vrouwen en hart- en vaatziekten moet zo snel mogelijk 
ingehaald worden. Bij alle initiatieven binnen onderliggend thema zoals 
onderzoeksprogramma’s en databanken dienen man-vrouwverschillen 
structureel een plaats te krijgen. 

Diastolisch hartfalen en boezemfibrilleren zijn aandoeningen die veel bij vrouwen 
voorkomen. Diastolisch hartfalen komt vaker bij vrouwen dan bij mannen voor. 
Boezemfibrilleren bij ouderen daarentegen komt vaker voor bij mannen dan bij 
vrouwen. De kans op stollingscomplicaties is echter groter bij vrouwen dan bij 
mannen. In de nieuwste risicobeoordeling wordt hier al rekening mee gehouden. 
Bij het ontwikkelen van individuele manieren om het risico op achteruitgang of 
complicaties te voorspellen, zijn man-vrouwverschillen een belangrijk 
aandachtspunt. Het onderzoek binnen onderliggend thema kan dan ook een 
belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van vrouwen. 
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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 betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen. Het gaat 
om 47 projecten voor in totaal €21,9 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. Zo zijn de 
subdoelen van thema 3: Betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen 
meegenomen in twee subsidieoproepen van de Hartstichting uit 2015 en 2017 die 1-op-1 
aansluiten op thema 1 van de onderzoeksagenda, namelijk het eerder herkennen van hart- en 
vaatziekten. Binnen de eerste ronde is een samenwerking aangegaan met het NWO-domein 
Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). 
 
Een van de eerder benoemde uitdagingen betreft de relatie tussen hartfalen en 
boezemfibrilleren. Slechts één van de tot nu toe gefinancierde projecten richt zich hier 
expliciet op. Onderzoek naar deze relatie verdient daarom nog steeds aandacht. 
 
De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft in het voorjaar van 2019 een 
kennisagenda gepubliceerd met kennishiaten uit de dagelijkse praktijk van cardiologen. 8 Op 
basis daarvan worden thema’s geïdentificeerd waar de komende vijf jaar meer onderzoek 
naar gedaan moet worden. Vijf van de elf onderzoeksvragen hebben betrekking op hartfalen 
of hartritmestoornissen. 
 

Samenwerking stimuleren 
De aanpak binnen dit thema is gericht op het stimuleren van samenwerking en het creëren 
van infrastructuur. De Hartstichting werkt binnen de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) 
met een groot aantal relevante partijen samen om sterke nationale thema’s te vormen die 
gebaseerd zijn op uitmuntende wetenschap en om mogelijkheden voor translationeel 
onderzoek te creëren door intensieve samenwerking en het aantrekken van aanvullende 
financiering (zie onderstaand kader). Mede dankzij investeringen van de Hartstichting en 
grote subsidies van de EU zijn er de afgelopen jaren tussen onderzoekers op het gebied van 
hartfalen en boezemfibrilleren samenwerkingsverbanden ontstaan.  
 
NVVC Connect, een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, is eind 2011 
gestart om de regionale organisatie van zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten te 
verbeteren. Naast een focus op acuut coronair syndroom wordt sinds 2014 ook ingezet op 
boezemfibrilleren en sinds 2015 op hartfalen. Voor beide ziektebeelden zijn 
samenwerkingsafspraken gemaakt in een groot aantal regio’s waaronder transmurale 
afspraken. De samenwerking tussen huisarts en cardioloog is verbeterd en meer patiënten 
worden volgens de richtlijnen behandeld. Momenteel (peildatum juni 2020) zijn er 
zevenendertig actieve hartfalen regio’s en vijftien actieve boezemfibrilleren regio’s. 



Onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten | Thema 3 Betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen 
13 13 

 
 

Consortia 
In het consortium ARENA PRIME (2018) – Towards Personalised Medicine in 
the Clinic: Novel RNA Therapies aimed at heritable forms of treatment-resistant 
Heart Failure door prof. dr. Y.M. Pinto en prof. dr. L.J. de Windt – worden 
innovatieve therapieën ontwikkeld voor drie erfelijke vormen van 
therapieresistent hartfalen op basis van eerder ontdekte ziektemechanismen. 

Het consortium Queen of Hearts door prof. dr. G. Pasterkamp en prof. dr. 
Spaanderman – uit het onderzoeksprogramma ‘Hart- en vaatziekten bij 
vrouwen’ van 2013 – zoekt bij vrouwen met pre-eclampsie naar nieuwe 
manieren om diastolisch hartfalen op te sporen door middel van biomarkers. 

In 2015 zijn drie consortia gestart die bijdragen aan de doelstellingen van dit 
thema van de onderzoeksagenda: 

 RECONNECT – Renal connection to microvascular disease and heart failure 
with preserved ejection fraction door prof. dr. D.J.G.M. Duncker en prof. dr. 
M.C. Verhaar – kijkt naar de invloed van nierfalen op de coronaire 
microvasculatuur en op de ontwikkeling van diastolisch hartfalen. Het doel 
is om factoren uit de nieren te identificeren die de ontwikkeling en 
verslechtering van diastolisch hartfalen voorspellen en aanknopingspunten 
bieden voor nieuwe behandelingen. 
 

 RACE V – Reappraisal of atrial fibrillation: interaction between 
hypercoagulability, electrical remodeling and vascular destabilisation in the 
progression of AF door prof. dr. I. van Gelder en prof. dr. U. Schotten – 
onderzoekt de rol van bloedstolling bij boezemfibrilleren en heeft tot doel 
om bij mensen met beginnend boezemfibrilleren factoren te vinden die 
voorspellen bij wie het hartritme ontspoort en bij wie complicaties optreden. 
Door boezemfibrilleren beschadigen hartspiercellen die daardoor weer 
makkelijker gaan fibrilleren en verder beschadigen. 
 

 DOSIS – Determinants of susceptibility in inherited cardiomyopathy: 
towards novel therapeutic approaches door prof. dr. J. van der Velden en dr. 
B.J.J.M. Brundel – wil de vicieuze cirkel bij erfelijke vormen van hartfalen 
doorbreken door schade aan de hartspiercel te repareren door eiwitten te 
activeren die hartspiercellen beschermen tegen schade en eiwitten te 
blokkeren die schade aan de cel veroorzaken. 
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Creëren van infrastructuur 
De Hartstichting heeft actief bijgedragen aan de oprichting van de Nederlandse Hart 
Registratie (NHR). De Hartstichting nam het initiatief en droeg financieel bij aan het opstellen 
van een gezamenlijk plan van aanpak voor een project binnen de NHR op het gebied van 
patiëntenregistraties rondom hartfalen en boezemfibrilleren: het RITS-project. Dit project is 
inmiddels succesvol afgerond. De infrastructuur is ingericht en de eerste data-aanlevering 
vanuit de deelnemende ziekenhuizen is gestart. In de transitiefase is het aantal patiënten en 
deelnemende centra uitgebreid, het aanleveren van data verder geautomatiseerd en de 
juridische structuur ontwikkeld op basis waarvan onderzoekers gebruik kunnen maken van 
de data. De Hartstichting ondersteunt het opzetten van deze infrastructuur samen met een 
aantal farmaceutische bedrijven, die lid zijn van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen 
(VIG). Er wordt nu gezocht naar een structurele financiering van deze registratie om 
landelijke opschaling en het gebruik ervan te realiseren. 
 
Het onderzoeksproject DUTCH-AF brengt therapietrouw en de dosering van nieuwe, orale 
anticoagulantia (NOAC) – een specifieke groep bloedverdunners – in kaart. Hiertoe worden 
alle patiënten met boezemfibrilleren ondergebracht in één nationaal register: de DUTCH-AF 
registry. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw en is dankzij het 
RITS-project in een stroomversnelling gekomen. 
 
Op initiatief van het Netherlands Heart Institute zijn belangrijke stappen gezet in het opzetten 
van De Hartenbank9. Dit is een centrale biobank waarin hartweefsel van overleden donoren 
wordt verzameld en beheerd door het Durrer Centrum voor Cardiovasculair Onderzoek. Om 
onderzoek naar hart- en vaatziekten te doen, is hartweefsel nodig van zowel patiënten als 
gezonde mensen. Op dit moment kunnen onderzoekers hier maar moeilijk aan komen en De 
Hartenbank moet daar verandering in brengen. De Hartenbank kan ook een bijdrage leveren 
aan het beter begrijpen van de ontwikkeling van hartfalen en boezemfibrilleren. 
 
Eerder herkennen 
Zowel doelstelling 2 als doelstelling 4 richt zich op het eerder herkennen van 
boezemfibrilleren en hartfalen. Belangrijk is om hier het onderscheid tussen ‘eerder 
herkennen’ en ‘eerder opsporen’ te maken. ‘Eerder herkennen’ gaat over de aanwezigheid van 
een ziekte in combinatie met symptomen. ‘Eerder opsporen’ daarentegen betreft screening 
waarbij (nog) geen sprake is van klachten. 
 
Met betrekking tot het eerder herkennen van boezemfibrilleren zijn aanzienlijke stappen 
gezet. Er zijn tools beschikbaar om boezemfibrilleren te identificeren en huisartsen zijn 
alerter op het herkennen ervan. Zo is de opportunistische screening op boezemfibrilleren 
sinds 2017 opgenomen in de NHG-Standaard Atriumfibrilleren10. Ook financierde de 
Hartstichting de ontwikkeling en validatie van een smart phoneapp om boezemfibrilleren te 
herkennen. Een goede opsporing van patiënten met boezemfibrilleren heeft ertoe geleid dat 
minder mensen last hebben van de aandoening zonder dat ze het zelf weten. Momenteel 
wordt gewerkt aan het opzetten van een consortium dat zich richt op de implementatie van 
regionale ketenzorg via het Connect-AF programma. 
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Dit ligt anders voor hartfalen. Hartfalen is nog steeds een relatief onbekende aandoening; in 
het dagelijks taalgebruik is hartfalen een overkoepelende term voor alle hartziekten. 
Bewustwording rondom deze aandoening en het herkennen ervan is belangrijk, zowel bij 
zorgprofessionals als bij het algemeen publiek. Voor diastolisch hartfalen bestaat nog geen 
adequate manier om deze vorm van hartfalen in een vroeg stadium op te sporen. Voor 
patiënten waarbij de ziekte is vastgesteld bestaat de behandeling op dit moment uit het 
verbeteren van de kwaliteit van leven en het verminderen van complicaties. Een behandeling 
die de ziekte vertraagt en sterfte voorkomt is nog niet beschikbaar. Op dit moment zijn 
verschillende onderzoeksprojecten gaande die zich hierop richten. Experts hebben hun hoop 
gericht op gepersonaliseerde geneeskunde waarbij gericht gekeken wordt naar genetische 
opmaak in relatie tot het ontstaan van hartfalen. 
 
De Hartstichting zet zich in voor het eerder herkennen van hartfalen door het publiek en 
zorgverleners te attenderen op de symptomen voor hartfalen. In 2019 heeft er een 
pilotcampagne plaatsgevonden waarbij 30.000 mensen in de leeftijd van 65 tot 80 jaar een 
brief hebben ontvangen waarin is uitgelegd wat hartfalen is en welke klachten op hartfalen 
zouden kunnen wijzen. Op basis van de resultaten wordt de campagne in 2020 verder 
uitgerold. Ook financiert de Hartstichting onderzoek naar proactieve opsporing van hartfalen. 
Het is echter nog te vroeg om concrete resultaten van dit onderzoek te benoemen. 
 
Hartstichting team ‘Eerder opsporen’ 
Binnen de huidige strategie van de Hartstichting (2018-2022) is het team ‘Eerder Opsporen’ 
opgericht. Dit team 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. De 
ambitie van dit team is 30.000 mensen met boezemfibrilleren op te sporen, wat naar 
verwachting in 2030 tot 1.300 minder beroertes zal leiden. In 2022 moet zeventig procent 
van de Nederlanders van 65 jaar en ouder en negentig procent van de Nederlanders van 75 
jaar en ouder worden gescreend op boezemfibrilleren. Het streven is dat programmatische 
zorg voor boezemfibrilleren met actieve casefinding standaard zorg wordt, zodat de hele 
doelgroep wordt bereikt. 
 
Zorgvernieuwing 
Om het hoofd te bieden aan de verwachte stijging van patiënten met hartfalen en 
boezemfibrilleren moet de zorg anders ingericht worden. Hierin is een rol weggelegd voor 
verschillende eHealth toepassingen zoals telebegeleiding. Telebegeleiding en het gebruik van 
wearables en smartphones is in de afgelopen vijf jaar verder ontwikkeld en sluit aan op de 
zorgbehoefte van de patiënt en het zorgproces. Toch komt het gebruik onvoldoende van de 
grond en is er bovendien behoefte aan validatie van dergelijke instrumenten en informatie 
over de effectiviteit van de verschillende instrumenten. Om te zorgen dat digitale zorg 
bijdraagt aan meer zelfmanagement en minder belasting voor de patiënt en de zorgverlener is 
het belangrijk dat in digitale zorg ook mogelijkheden worden ontwikkeld om patiënten bij 
dreigende complicaties te ondersteunen in het tijdelijk anders instellen van medicatie. 
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5. Herijkte doelstellingen en plan van aanpak 
 
De doelstellingen die bij het vaststellen van de onderzoeksagenda geformuleerd zijn, worden 
als volgt aangepast. Hieronder een toelichting per doelstelling. 
 
1. Voor iedere patiënt met diastolisch hartfalen en boezemfibrilleren een behandeling 

die de versnelde veroudering van het hart stopt. 
 
De stip op de horizon voor deze doelstelling ligt in 2040. Het ligt daarom voor de hand dat 
deze zeer ambitieuze en richtinggevende doelstelling nog niet behaald is. De overige drie 
doelstellingen moeten er uiteindelijk aan bijdragen dat ook deze doelstelling behaald kan 
worden. De Hartstichting draagt bij aan deze doelstelling door de infrastructuur op orde te 
maken voor het testen van de nieuwe ontwikkelingen van de toekomst. Hiervoor is inzet van 
velen uit zowel binnen- als buitenland nodig. 
 
2. In een vroeg stadium boezemfibrilleren en diastolisch hartfalen herkennen. 
 
Een belangrijk aspect van de doelstelling is het vergroten van het bewustzijn ten aanzien van 
boezemfibrilleren en hartfalen alsmede het zo vroeg mogelijk opsporen van deze 
aandoeningen. Veel mensen weten niet wat hartfalen precies inhoudt en ook voor veel 
huisartsen is hartfalen een relatief onbekende aandoening. Met betrekking tot bewustwording 
en vroege opspring valt nog veel winst te behalen met als doel zo snel mogelijk de meest 
adequate behandeling te kunnen starten. Diastolisch hartfalen staat op dit moment wel 
duidelijk op de kaart – sinds het opstellen van de onderzoeksagenda is hier veel meer 
aandacht voor gekomen. Er is meer inzicht in de pathofysiologie van diastolisch hartfalen 
maar dat heeft tot op heden nog niet geleid tot doorbraken in de behandeling van deze 
aandoening. 
 
Wat betreft het eerder herkennen van boezemfibrilleren zijn aanzienlijke stappen gemaakt. Er 
zijn tools beschikbaar om boezemfibrilleren te identificeren en huisartsen zijn alerter in het 
herkennen ervan. Goede opsporing van patiënten heeft ertoe geleid dat er minder mensen 
rondlopen die niet weten dat ze last hebben van boezemfibrilleren. Momenteel wordt gewerkt 
aan het verder opzetten van een consortium dat zich richt op het implementeren van 
regionale ketenzorg via het Connect-AF programma.  
 
3. Een behandeling voor diastolisch hartfalen en boezemfibrilleren die de klachten 

vermindert en de veroudering van het hart afremt. 
 
Binnen de onderzoeksagenda is de keuze gemaakt om specifiek aandacht te besteden aan 
diastolisch hartfalen. Dat is een valide keuze gebleken. Er is meer begrip van het ziektebeeld 
en kennis over het verloop dan vijf jaar geleden. Maar is nog geen behandeling voor patiënten 
met deze vorm van hartfalen beschikbaar die de ziekte vertraagt en sterkte voorkomt. 



Onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten | Thema 3 Betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen 
17 17 

Aanvullend basaal, experimenteel en longitudinaal onderzoek is nodig. Experts verwachten de 
komende jaren veel van precision medicine waarmee gerichter naar de genetische opbouw in 
relatie tot het ontstaan van hartfalen kan worden gekeken. 
 
Experts adviseren om ook aandacht te besteden aan hartfalen bij jongere patiënten. 
Bovendien is er meer basaal onderzoek nodig naar de relatie tussen boezemfibrilleren en 
hartfalen. 
 
4. Patiënten met boezemfibrilleren en hartfalen ontvangen de juiste zorg op de juiste 

plek. 
 
Vanuit NVVC Connect zijn stappen gezet om in een groot aantal regio’s te komen tot 
samenwerkingsafspraken tussen de verschillende lijnen van de zorg. Deze transmurale 
afspraken zijn nog niet in alle regio’s succesvol geïmplementeerd. De Hartstichting financiert 
een project van NVVC Connect voor een grondige evaluatie van de kwaliteit en de mate 
waarin de landelijke transmurale afspraak hartfalen in Nederland is geïmplementeerd (in de 
regio’s die binnen het Connect-programma actief zijn). Binnen dit thema van de 
onderzoeksagenda missen experts aandacht voor palliatieve zorg. 
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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 3: Betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen 
 Dr. Arend Mosterd, cardioloog Meander MC 
 Dr. Marco Alings, cardioloog Amphia Ziekenhuis 
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 Dhr. Arjan de Boer, ervaringsdeskundige 
 Prof. dr. Rudolf de Boer, hoogleraar cardiologie UMCG 
 Dr. Lucas Boersma, cardioloog St. Antonius Ziekenhuis 
 Dr. Leandra Boonman, onderzoeker Stichting Huisartsen Laboratorium 
 Prof. dr. Erik Buskens, hoogleraar Medische Technologie UMCG 
 Prof. dr. Cock van Duijn, hoogleraar Genetische Epidemiologie ErasmusMC en lid van de 

WAR 
 Prof. de. Harry Crijns, hoofd cardiologie MUMC en voorzitter van de WAR 
 Prof. dr. Wiek van Gilst, voorzitter begeleidingscommissie onderzoeksagenda 
 Dhr. Jan Jansen, ervaringsdeskundige 
 Dr. Wim Opstelten, huisarts Amersfoort 
 Prof. dr. Yigal Pinto, hoogleraar cardiologie AMC 
 Mevr. Mirjam Ruigrok, ervaringsdeskundige 
 Dr. Frans Rutten, onderzoeker UMCU en huisarts Rhenen 
 Prof. dr. Jolanda van der Velden, hoogleraar Fysiologie VUmc 
 Prof. dr. Marianne Verhaar, hoogleraar Experimentele nefrologie UMCU 
 
Dr. Arend Mosterd was de voorzitter en de projectleider onderzoeksagenda was secretaris. De 
werkgroep vergaderde drie keer in de periode tussen september en november 2014. 
 
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 betere 
behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen 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. 



Onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten | Thema 3 Betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen 
21 21 

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 extra 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 3 
 
Sinds 2015 heeft de Hartstichting onderstaande onderzoeken gefinancierd die raken aan het 
thema ‘Betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen’. In onderstaande lijst staat 
een overzicht van deze projecten. 
 

Projecttitel (acroniem) Onderwerp Hoofdaanvrager 
(organisatie) Looptijd 

Call 2015 ‘Earlier recognition of cardiovascular diseases’ 

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

Diastolisch hartfalen 
Prof. dr. S.R.B. 

Heymans 
(MUMC+) 

01-12-2016 
30-11-2021 

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

Hartfalen 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) 

Hartritmestoornissen 
Dr. N.M.S. de Groot 

(Erasmus MC) 
01-12-2016 
30-11-2020 

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

Diastolisch hartfalen 
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) 

Hartfalen Prof. dr. T. Leiner 
(UMCU) 

01-01-2017 
31-12-2021 

Call 2017 ‘Earlier recognition of cardiovascular diseases’ 

Reviving Early Diagnosis of CardioVascular Disease (RED-
CVD) 

Eerder herkennen, 
hartritmestoornissen, 
hartfalen 

Prof. dr. F.H. 
Rutten (UMCU) 

15-12-2017 
14-12-2022 

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

Man-vrouw 
verschillen, hartfalen 

Dr. V.P.M. van 
Empel (MUMC+) 

01-05-2018 
30-04-2022 

Time course, pattern, and mechanisms of atrial fibrillation 
following open-heart surgery (RACE-V-POAF) Hartritmestoornissen Prof. dr. H.J.G.M. 

Crijns (MUMC+) 
01-12-2017 
30-11-2020 

ERA-CVD Joint International Call 2016 

Mechanisms of regenerative cardiomyocyte proliferation 
(CARDIO-PRO) 

Hartfalen 
Prof. dr. J.P.W.M. 

Bakkers  
(KNAW-Hubrecht) 

01-05-2017 
30-04-2020 

Non-coding RNAs in cardiac macrophages (MacroERA) Hartfalen Prof. dr. L.J. de 
Windt (MUMC+) 

01-06-2017 
31-05-2020 

Targeted LYmphatic and MIcrovessel Treatments in 
metabolic-DISease HFpEF (LYMIT-DIS) Diastolisch hartfalen Dr. M. van Bilsen 

(MUMC+) 
01-07-2017 
 30-06-2020 

Early detection and prevention of cardiac dysfunction and 
heart failure induced by cancer chemotherapeutics 
(Cardio-oncology) 

Hartfalen Prof. dr. R. Passier 
(UT) 

01-09-2017 
31-08-2020 

Novel RNA based therapies for treatment-resistant forms 
of severe cardiomyopathy caused by LMNA (VARIATION) Hartfalen Prof. dr. Y.M. Pinto 

(Amsterdam UMC) 
01-05-2017 
30-04-2020 
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Projecttitel (acroniem) Onderwerp Hoofdaanvrager 
(organisatie) 

Looptijd 

Communication between cardiomyocytes and innate 
immune cells in failing hearts (CLARIFY) 

Hartfalen 
Prof. dr. E. van 

Rooij 
(KNAW-Hubrecht) 

01-06-2017 
31-05-2020 

Cardiomyocyte - non myocyte interplay as a novel 
platform for mechanistic insights and therapeutic 
approaches in ACM heart failure (ACM-HF) 

Hartfalen 
Prof. dr. C.L. 

Mummery (LUMC) 
15-11-2017 
14-11-2020 

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 

2016 Programma Translationeel Onderzoek (ZonMw) 

Silencing miR-199b to attenuate the progression of heart 
failure (SIRENE) Hartfalen Prof. dr. L.J. de 

Windt (MUMC+) 
01-06-2017 
31-05-2021 

2016 Kennissyntheses en Reviews Gender en Gezondheid (ZonMw) 

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

Diastolisch hartfalen, 
man-vrouw 
verschillen 

Dr. H.M. den 
Ruijter (UMCU) 

15-03-2017 
14-01-2019 

2017 Impulse Grant 

Towards Personalised Medicine in the Clinic: Novel RNA 
Therapies aimed at heritable forms of treatment-resistant 
Heart Failure (ARENA-PRIME) 

Hartfalen Prof. dr. Y.M. Pinto 
(Amsterdam UMC) 

01-04-2018 
31-03-2023 

2018 PPS Call 

High throughput Screening to identify novel molecules 
enhancing the activity of the CArdio-Protective Enzyme 5-
oxoprolinase (OPLAH) for the treatment of Heart Failure 
(ESCAPE-HF) 

Hartfalen 
Prof. dr. P. van der 

Meer (UMCG) 
15-11-2018 
14-11-2021 

Overig 

Control of heart rhythm by the brain: the impact of stress-
induced reductions in amygdala GABA activity on cardiac 
electrophysiology 

Hartritmestoornissen Dr. H.L. Tan 
(Amsterdam UMC) 

01-02-2018 
31-01-2020 

'CelFib'- Developing cellular models of atrial fibrillation for 
disease modeling and drug screenings (MKMD) Hartritmestoornissen Dr. H.D. Devall 

(Amsterdam UMC) 
01-07-2018 
30-06-2021 

Crazy Idea: TOXIC-DOSIS - Tumor development due to 
protein X in cardiac failure Hartfalen  Dr. W.C.F.W. 

Meijers (UMCG) 
01-11-2017 
31-10-2018 

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

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

Big data @ heart for heart Hartritmestoornissen Dr. Y.S. Harb 
(Happitech BV) 

01-05-2018 
30-06-2019 

RegMed XB Cardiovascular Moonshot Hartfalen 
Prof. dr. P.A.F.M. 

Doevendans 
(UMCU) 

01-09-2018 
31-08-2023 

RITS-project Hartfalen, 
hartritmestoornissen 

De heer dr. D. van 
Veghel (NHR) n.n.b. 
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Projecttitel (acroniem) Onderwerp Hoofdaanvrager 
(organisatie) 

Looptijd 

RACE 9: Device-based rate versus rhythm control 
treatment in patients 

Hartritmestoornissen 

Mevrouw drs. 
N.A.H.A. 

Pluymaekers 
(MUMC+) 

n.n.b. 

Fluid REStriction in Heart failure vs. liberal UPtake: the 
FRESH UP Study 

Hartfalen 
De heer dr. R.R.J. 
van Kimmenade 
(Radboudumc) 

n.n.b. 

A human heart-on-chip model for risk assessment of 
cardiac arrhythmias 

Hartritmestoornissen 
Mevrouw dr. V. 

Schwach 
(UTwente) 

n.n.b. 

Nulmeting diagnostiek hartfalen bij huisartsen fase I Hartfalen De heer prof. dr. 
F.H. Rutten (UMC) 

01-01-2020 
30-06-2020 

Evaluatie implementatie LTA Hartfalen 2016-2019 Hartfalen Mevrouw drs P.E.J. 
van Pol (Alrijne) n.n.b. 

Screening Atriumfibrilleren en behandelingsoptimalisatie 
in Nederlandse cardiologische netwerken van Connect 

Hartritmestoornissen 
De heer dr. R.G. 

Tieleman (Martini 
Ziekenhuis) 

n.n.b. 

Persoonlijke beurzen (Dekkerbeurzen) 

Towards Improvement of Early Detection and Risk 
Stratification of Arrhythmogenic Cardiomyopathy 

Hartritmestoornissen Dr. A.S.J.M. te Riele 
(UMCU) 

01-08-2016 
31-07-2019 

Noncoding RNAs as triggers of cardiac microvascular 
remodeling in Heart Failure 

Hartfalen Dr. P.A. da Costa 
Martins (MUMC+) 

01-04-2016 
31-03-2021 

Cracking the code of electro-mechanical discoordination 
to personalise pacing therapy for heart failure 

Hartfalen Dr. Ir J. Lumens 
(MUMC+) 

01-09-2016 
31-08-2020 

The Role of the BundlE of Bachmann in Atrial Fibrillation 
Development (BE BAD)  Hartritmestoornissen Drs. C.P. Teuwen 

(Erasmus MC) 
01-08-2017 
31-07-2019 

Preservation the microtubule network to beat atrial 
fibrillation: role of SR-mitochondrial contacts 

Hartritmestoornissen Dr. D. Zhang 
(Amsterdam UMC) 

01-12-2017 
30-11-2020 

Using a heart-on-a-chip to understand the scarred heart Hartfalen Dr. J. Hjortnaes 
(UMCU) 

01-03-2018 
28-02-2020 

Nonosmotic sodium storage in heart failure: a new 
treatment target Hartfalen 

De heer dr. R.H.G. 
Olde Engberink 

(Amsterdam UMC) 
n.n.b. 

Unexplored role for desmin and lamin A/C mutations in 
familial atrial fibrillation: important implications in 
cardiomyocyte proteostasis derailment. 

Hartritmestoornissen 
Mevrouw dr. M. 

Wiersma 
(Amsterdam UMC) 

15-12-2019 
14-12-2022 

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+) 

15-01-2020 
14-01-2024 

Therapeutic mRNA delivery to the myocardium for 
cardiac regeneration Hartfalen De heer dr. P. 

Vader (UMCU) 
01-4-2020 
31-3-2024 

Preventing Chemotherapy-Induced Cardiac Dysfunction 
via the Circadian Clock Hartfalen 

Mevrouw dr. L.W. 
van Laake (UMCU) n.n.b. 

Recharging mitochondrial metabolism in heart failure: 
can we harness the power of ketones? Hartfalen 

De heer dr. B.D. 
Westenbrink 

(UMCG) 

15-1-2020 
14-1-2024 
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Projecttitel (acroniem) Onderwerp Hoofdaanvrager 
(organisatie) 

Looptijd 

The N.X-Atrial fibrillation Trial (NX-AF Trial) Hartritmestoornissen 
De heer drs. R.K. 

Kharbanda 
(Erasmus MC) 

n.n.b. 

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

Santema (UMCG) 
01-3-2020 
28-2-2022 
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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 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. 
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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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Bijlage 5 – Bronnen 

 
1 Hartstichting (2019). Hart- en vaatziekten in Nederland 2019, cijfers over incidentie, 
prevalentie, ziekte en sterfte 
 
2 https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/hartfalen/kosten/ 
zorguitgaven#node-zorguitgaven-hartfalen-naar-sector 
 
3 Hartstichting (2019). Hart- en vaatziekten in Nederland 2019, cijfers over incidentie, 
prevalentie, ziekte en sterfte 
 
4 Engelfriet, P.M., R.T. Hoogenveen, M.J.J.C. Poos, A. Blokstra, P.H.M. van Baal & W.M.M. 
Verschuren, RIVM rapport Hartfalen: epidemiologie, risicofactoren. Bilthoven: RIVM, 2012 
 
5 Hartstichting (2012). Feiten en cijfers: hartfalen 
 
6 Hartstichting (2013). Hart- en vaatziekten in Nederland 2013, cijfers over leefstijl, 
risicofactoren, ziekte en sterfte 
 
7 Hartstichting (2019). Hart- en vaatziekten in Nederland 2019, cijfers over incidentie, 
prevalentie, ziekte en sterfte 
 
8 https://www.nvvc.nl/Wetenschap%20-%20Innovatie/kennisagenda 
 
9 https://www.hartenbank.nl 
 
10 https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/atriumfibrilleren#volledige-tekst 
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