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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 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 zijn de volgende richtinggevende doelstellingen 
geformuleerd: 
 
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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Tijdens het opstellen van de onderzoeksagenda was bekend dat het aantal patiënten met 
hartfalen en boezemfibrilleren zou toenemen. Recente voorspellingen laten een nog grotere 
stijging zien. Om dit het hoofd te bieden moet de zorg anders ingericht worden. 
 
Zorgvernieuwing 
In de noodzakelijke zorgvernieuwing is een belangrijke rol weggelegd voor 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. Er is 
behoefte aan informatie over de effectiviteit van deze instrumenten. 

 
Financiering van onderzoek 
Wetenschappelijk onderzoek blijft noodzakelijk om de stijging van het aantal patiënten 
tegen te gaan. Sinds de lancering van de onderzoeksagenda heeft de Hartstichting 47 
onderzoeksprojecten gehonoreerd voor €21,9 miljoen. 
 
Daarnaast investeert de Hartstichting in de ontwikkeling van sterke nationale thema’s en 
het creëren van mogelijkheden voor translationeel onderzoek door intensieve 
samenwerking en het aantrekken van aanvullende financiering. Mede hierdoor en dankzij 
grote subsidies van de EU zijn er de afgelopen jaren tussen onderzoekers op het gebied van 
hartfalen en boezemfibrilleren samenwerkingsverbanden ontstaan. 

 
Creëren van infrastructuur 
De Hartstichting heeft actief bijgedragen aan de oprichting van de Nederlandse Hart 
Registratie (NHR). Onlangs is een project binnen de NHR op het gebied van 
patiëntenregistraties rondom hartfalen en boezemfibrilleren (het RITS-project) succesvol 
afgerond. Er wordt nu gezocht naar een structurele financiering van deze registratie om 
landelijke opschaling en het gebruik ervan te realiseren. 
 
Andere ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur betreffen het DUTCH-AF 
onderzoeksproject, dat alle patiënten met atriumfibrilleren heeft ondergebracht in één 
nationaal register en De Hartenbank, een centrale biobank in ontwikkeling waarin 
hartweefsel van overleden donoren wordt verzameld. 
 
Eerder herkennen 
In het eerder herkennen van boezemfibrilleren zijn aanzienlijke stappen gezet: er zijn 
identificatietools beschikbaar en huisartsen zijn alerter op het herkennen ervan. Hartfalen 
daarentegen is nog steeds een relatief onbekende aandoening. De Hartstichting zet zich in 
voor het eerder herkennen van hartfalen door het publiek en zorgverleners te attenderen 
op de symptomen voor hartfalen en door het financieren van onderzoek naar vroege 
opsporing van ziekte. 


