
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Acute behandeling van beroertes 

Ambitie en strategie anno 2021 
Thema 4 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 vierde thema ‘Acute behandeling van beroertes’. Dit document vervangt 
de eerder verschenen versie van december 2015. 
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2. Waarom is acute behandeling van beroertes belangrijk? 
 
Bij een beroerte werkt plotseling een deel van de hersenen niet meer. Een beroerte of CVA, 
een cerebro vasculair accident, is de overkoepelende term voor een herseninfarct (een 
afgesloten slagader in de hersenen), een hersenbloeding (een bloeding in het hersenweefsel) 
en een subarachnoïdale bloeding (een SAB of bloeding tussen de hersenvliezen). Een TIA is 
geen herseninfarct, het gaat om een tijdelijke afsluiting van een bloedvat, maar kan daar wel 
een voorbode van zijn. 
 
Bij een herseninfarct krijgt een deel van de hersenen te weinig zuurstof. Bij een 
hersenbloeding beschadigen de hersenen door bloed in of rond de hersenen. Aan de 
buitenkant kun je niet zien of iemand een herseninfarct of een hersenbloeding heeft. Daar is 
aanvullend onderzoek voor nodig, meestal een CT-scan en soms een MRI-scan. Tachtig 
procent van alle beroertes is een herseninfarct en twintig procent een hersenbloeding. 
 
Invloed op de kwaliteit van leven 
Een beroerte komt veel voor en heeft vaak een grote impact op het leven van patiënten, hun 
familie en omgeving. Ook als de patiënt het overleeft, zijn de gevolgen groot. Een deel van de 
hersenen is beschadigd waardoor belangrijke functies uitvallen. De patiënt kan verlamd raken 
of problemen krijgen met lopen en/of praten. Ook kan het karakter van de patiënt blijvend 
veranderen, wat voor partners en familie vaak een van de lastigste gevolgen is. De 
aanpassingen die van de patiënt en zijn familie gevraagd worden zijn groot en de aandoening 
brengt hoge kosten voor de samenleving met zich mee. 
 
Elke seconde telt 
Bij de behandeling van een beroerte telt elke seconde. Als de bloedtoevoer naar de hersenen 
in de eerste uren na een herseninfarct hersteld wordt, heeft de patiënt een goede kans om er 
weinig blijvende klachten aan over te houden. Bij een hersenbloeding neemt de schade in de 
eerste uren snel toe door de toenemende bloeding en druk op het hersenweefsel. Vaak 
verstrijkt er teveel tijd tussen de eerste klachten en opname in het ziekenhuis: ongeveer de 
helft van de patiënten arriveert pas na vier uur in het ziekenhuis.2 Tegen die tijd is er al 
sprake van veel onherstelbare hersenschade. Daarom is het van belang dat iedereen in 
Nederland de signalen van een beroerte herkent en dat de ambulancediensten mensen snel 
naar het juiste ziekenhuis kunnen brengen. Dit wordt mogelijk als in de ambulance al 
onderscheid tussen een herseninfarct en een hersenbloeding gemaakt kan worden. 
 
Behandeling herseninfarct 
Het lukt specialisten steeds beter om de verstopte bloedvaten na een herseninfarct te openen 
met behulp van medicijnen of door middel van een endovasculaire interventie via de 
binnenkant van de bloedvaten. Toch zijn er nog weinig goede behandelingen beschikbaar en 
weten we nog niet precies wie baat heeft bij welke behandeling. Direct na een beroerte zorgt 
een reeks van gebeurtenissen in het hersenweefsel voor extra hersenschade. Zelfs als de 
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doorbloeding van de hersenen hersteld is, sterft hersenweefsel af door schadelijke stoffen in 
de bloedbaan. Hier is geen adequate behandeling voor.  
 
Behandeling hersenbloeding 
We weten niet of en hoe we een hersenbloeding het beste kunnen stoppen. Er is geen 
afdoende acute behandeling voor een hersenbloeding. Soms is afwachten de enige optie. Ook 
voor de zwelling van het hersenweefsel rond een hersenbloeding en de hoge druk in de 
schedelruimte die kunnen leiden tot verdere beschadiging van de hersenen is geen 
behandeling. Patiënten met een SAB krijgen vaak al snel een nieuwe bloeding. Zelfs als het 
lukt om het aneurysma, de zwakke plek in de slagaders, te behandelen, kan het tijdelijke 
tekort aan bloed in de hersenen tot nieuwe schade leiden. 
 
Urgentie anno 2021 
Uit onderstaande tabel blijkt dat de acute behandeling van beroertes nog steeds een actueel 
en relevant thema is. De cijfers laten een flinke stijging zien ten opzichte van de situatie enkele 
jaren geleden; de ziektelast veroorzaakt door beroertes neemt toe. De zorguitgaven voor 
beroerte werden in 2017 geschat op €1,5 miljard. De zorguitgaven voor beroerte staan gelijk 
aan 1,7% van de totale uitgaven voor gezondheidszorg in Nederland.3 
 

20124 20195 
Wekelijks overlijden 150 mensen aan de 
gevolgen van een beroerte.6 

Wekelijks overlijden 177 mensen aan de 
gevolgen van een beroerte. 

Een kwart van de mensen met een 
beroerte is jonger dan 60 jaar. 

30% van de mensen met een beroerte is 
jonger dan 65 jaar. 

Per dag worden 109 patiënten met een 
beroerte in het ziekenhuis opgenomen. 

Per dag worden 113 patiënten met een 
beroerte in het ziekenhuis opgenomen. 

 

Tabel 1. Cijfers met betrekking tot beroertes in Nederland in 2012 en 2019 
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3. Ambitie, doelstellingen en onderzoeksvragen 
 
De ambitie met betrekking tot acute behandeling van beroertes luidt: 

 
‘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.’ 
 
Om deze ambitie te realiseren is bij het opstellen van de onderzoeksagenda in 2014 een 
drietal richtinggevende doelstellingen geformuleerd: 
 
1. Bij meer patiënten start de behandeling binnen 1,5 uur na de eerste klachten. 
De tijd tussen de beroerte en de behandeling moet korter. In 2014 startte de behandeling in 
het ziekenhuis bij ongeveer 1 op de 6 patiënten (15 procent) binnen 1,5 uur. In 2025 willen 
we dat bij minstens 1 op 3 patiënten (30 procent) binnen 1,5 uur de behandeling start. 
 

2. Meer patiënten leiden na een beroerte weer een zelfstandig leven. 
In 2014 lukte dit bij ongeveer 1 op de 3 patiënten drie maanden na een beroerte nog niet: de 
kans is groot dat deze mensen voor de rest van hun leven afhankelijk blijven van anderen. Wij 
willen dat dit in 2025 geldt voor maximaal 1 op 4 patiënten. 
 
3. Per jaar overlijden duizend mensen minder aan een beroerte. 
In 2012 overleden ruim 8.500 mensen aan een beroerte. We willen niet alleen dat meer 
mensen hun dagelijks leven weer zelfstandig kunnen leiden, maar tegelijkertijd ook bereiken 
dat minder mensen overlijden aan (de gevolgen van) een beroerte. In 2025 willen we het 
aantal mensen dat aan een beroerte overlijdt omlaag gebracht hebben tot maximaal 7.500 per 
jaar. 
 
Onderzoeksvragen 
De twee vraagstukken met de – niet-uitputtende – onderzoeksvragen binnen dit thema zijn:  
 
Snelle en nauwkeurige diagnose 
 Hoe organiseren we de zorg optimaal zodat iedere patiënt in Nederland zo snel mogelijk 

de juiste diagnose en behandeling krijgt? Denk aan wel of geen centralisatie, diagnostiek in 
de ambulance en een mobiele stroke-unit. 

 Met welke tests kunnen we sneller de juiste diagnose stellen? 
o Is het mogelijk om al in de periode vóór aankomst in het ziekenhuis een 

hersenbloeding van een herseninfarct te onderscheiden? 
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 Met welke tests en werkwijze kunnen we beter bepalen welke behandeling het beste is 
voor welke persoon? 

o Met welke tests en werkwijze kunnen artsen de prognose van patiënten beter 
bepalen? 

o Welke kenmerken van patiënten beïnvloeden de keuze en uitkomst van de 
behandeling? Denk aan: de hoeveelheid hersenweefsel die nog te redden is, 
medicijngebruik en man-vrouwverschillen. 

 
Elke patiënt een optimale behandeling 
 Met welke behandelingen kunnen we hersenschade na een beroerte beter verminderen? 

o Welke processen in de hersenen na een beroerte beïnvloeden de schade en het 
herstel van hersenweefsel? 

o Hoe kunnen we ingrijpen in deze processen om hersenschade te verminderen? 
 Welke aanvullende behandelstrategieën in de eerste uren na een beroerte kunnen het 

herstel verbeteren? 

Acute behandeling van beroertes bij vrouwen 
Beroertes komen zowel bij mannen als vrouwen veel voor en zijn vaak dodelijk. 
Toch zijn er ook verschillen. Meer vrouwen dan mannen worden getroffen door 
een beroerte. In 2018 overleden 3805 mannen en 5393 vrouwen aan een 
beroerte. De symptomen zijn vaak vergelijkbaar maar er zijn aanwijzingen dat 
vrouwen vaker specifieke klachten rapporteren. Vrouwen op hoge leeftijd 
arriveren vaker (te) laat in het ziekenhuis. Een reden hiervoor is dat vrouwen een 
hogere levensverwachting hebben en oudere vrouwen vaker alleen wonen 
waardoor te laat hulp ingeschakeld wordt. Vanaf vijftig jaar worden vrouwen 
vaker dan mannen getroffen door een SAB. Toch is er nog geen overtuigend 
bewijs voor grote verschillen in de behandeling van mannen en vrouwen. Het is 
belangrijk dat er voldoende vrouwen in verschillende leeftijdscategorieën aan 
onderzoek meedoen zodat man-vrouwverschillen goed onderzocht kunnen 
worden. Alleen dan draagt onderzoek optimaal bij aan de gezondheid van 
vrouwen en mannen. Dat sluit goed aan bij het tweede thema van de 
onderzoeksagenda: hart- en vaatziekten bij vrouwen. De ambitie is om hart- en 
vaatziekten bij vrouwen net zo goed te voorkomen, voorspellen, herkennen, 
behandelen én genezen als bij mannen. Dat kan niet zonder standaard aandacht 
voor man-vrouwverschillen in cardiovasculair onderzoek én in de zorg voor 
mensen met hart- en vaatziekten. De achterstand in kennis over vrouwen in 
tegenstelling tot kennis over mannen moet zo snel mogelijk ingehaald worden. 
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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 acute behandeling van beroertes. Het gaat om 22 projecten voor in 
totaal ruim €11,9 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. 
 
Onderzoeksveld 
Internationaal gezien is Nederland sterk in klinisch onderzoek naar de acute behandeling van 
beroertes. Er is sprake van een compacte zorginfrastructuur en een goede samenwerking 
tussen neurologen. Dit biedt uitstekende kansen voor onderzoek waarbij een goede en snelle 
organisatie van de zorg noodzakelijk is. Nederland heeft de potentie zich te ontwikkelen tot 
een proeftuin voor innovatie op het gebied van ambulante diagnostiek. 
 
Maar de samenwerking tussen preklinische en klinische onderzoekers en tussen academische 
en niet-academische centra kan beter. Het is belangrijk dat onderzoekers van elkaar weten 
waar ze mee bezig zijn om samenwerking te stimuleren. Vervolgens moet er een eenduidig 
zorgsysteem met betrekking tot beroertezorg komen waarbij gekozen kan worden voor 
beroertezorg als sub-specialisme – alleen beschikbaar in bepaalde centra – of beroertezorg in 
het hele land zodat meer patiënten sneller geïncludeerd kunnen worden. Daarvoor moeten 
perifere ziekenhuizen beter betrokken worden bij het beroerte-onderzoek. 
 
De afgelopen jaren lag de focus van het beroerteonderzoek in Nederland voornamelijk op de 
behandeling van mensen die getroffen worden door een herseninfarct. Er liggen echter nog 
veel kansen om de behandeling van hersenbloedingen te optimaliseren. 
 
Nationale samenwerking 
De MR CLEAN-studie (Multicenter Randomized Clinical Trial of Endovascular Treatment for 
Acute Ischemic Stroke in the Netherlands) uit 2014 heeft voor het eerst de effectiviteit van de 
intra-arteriële behandeling van het herseninfarct aangetoond. Dit heeft het 
beroerteonderzoek in Nederland een belangrijke, positieve impuls gegeven. 
 
Die trend is doorgezet met de oprichting van het CONTRAST-consortium (Multicenter 
Randomized Clinical Trial of Endovascular Treatment for Acute Ischemic Stroke in the 
Netherlands) in 2015. Dit consortium heeft geleid tot een betere samenwerking tussen 
neurologen, cardiologen, radiologen en andere specialisten. Alle academische ziekenhuizen 
doen mee waardoor de nationale samenwerking verbeterd is en bovendien de internationale 
positie en de effectiviteit van het Nederlandse neurovasculaire onderzoek is versterkt. De 
gebundelde kennis, ervaring en expertise maakt onderzoek mogelijk naar bepaalde typen 
beroertes die minder vaak voorkomen. 
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Toch zijn er op het gebied van samenwerking nog steeds enkele uitdagingen. Enerzijds is het 
belangrijk om het veld duidelijk te maken dat CONTRAST als nationaal expertisenetwerk een 
open netwerk is waarbinnen specialisten inspraak hebben in de trials die uitgevoerd  worden. 
Anderzijds kan het versoepelen van regelgeving helpen bij het opzetten van onderzoek dat in 
de praktijk makkelijk uit te voeren lijkt te zijn. 
 
Het moet mogelijk worden om veranderingen door te voeren in lopende trials op basis van 
ervaringen uit ander onderzoek. Methoden en resultaten uit recent onderzoek kunnen dan 
meteen meegenomen worden. Zo heeft onderzoek sinds de MR CLEAN-studie het timeframe 
voor behandeling ter discussie gesteld. De vuistregel dat er viereneenhalf uur na het optreden 
van een herseninfarct geen behandeling meer uitgevoerd zou moeten worden, in verband met 
een afgenomen slagingskans en een toegenomen kans op complicaties, klopt niet altijd. Uit 
studies is namelijk gebleken dat de kans van slagen van een behandeling samenhangt met het 
type beroerte. In het geval van een beroerte met langzaam groeiende infarctkernen kan een 
behandeling ná viereneenhalf uur nog steeds zinvol zijn. 
 
Infrastructuur 
Expertise uit verschillende klinische gebieden zoals neurologie, neurochirurgie en radiologie 
én uit niet-klinische gebieden waaronder diverse biomedische disciplines is essentieel voor 
een optimale wisselwerking tussen de pathofysiologische, preklinische, klinische en 
‘organisatie van zorg’- vraagstukken. Om de doelstelling van dit thema te bereiken is een 
infrastructuur nodig waarbinnen data gedeeld wordt, klinische en preklinische 
onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden en een bredere basis ontstaat voor 
pathofysiologisch onderzoek dat specifiek gericht is op vasculaire problemen in de hersenen 
en processen in de hersenen na een beroerte. Het versterken van dit neurovasculaire profiel 
maakt preklinisch onderzoek mogelijk. Dat is van belang om de internationale positie van het 
Nederlandse onderzoeksveld van de acute neurologie op de lange termijn te versterken. 
 
Specialisten in niet-academische (top)ziekenhuizen ontberen vaak de infrastructuur die nodig 
is om deel te nemen aan trials en wetenschappelijk onderzoek. Zo hebben nieuwe 
beeldvormingstechnieken de behandeling van beroertes aanzienlijk verbeterd maar blijft de 
implementatie in perifere ziekenhuizen achter. Het is wenselijk een dergelijke infrastructuur 
op te zetten. 
 
Publiekscampagne 
Als mensen de symptomen van een beroerte sneller herkennen, kan de behandeling sneller 
van start en zullen er minder mensen overlijden en meer mensen zelfstandig kunnen leven na 
een beroerte. Een publiekscampagne die het bewustzijn vergroot en ervoor zorgt dat meer 
mensen zo snel mogelijk 112 bellen draagt bij aan het bereiken van de doelstellingen binnen 
dit thema. Om een blijvende verbetering in kennis en in gedrag te bewerkstelligen zijn 
regelmatig terugkerende campagnes nodig. 
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Bovendien versterkt dit het wetenschappelijk onderzoek naar beroertes. De effectiviteit van 
de behandelingen hangt namelijk sterk af van tijd. Door ervoor te zorgen dat meer mensen 
snel naar het ziekenhuis komen, kan de effectiviteit van verschillende behandelingen beter 
onderzocht worden. Onderzoek naar het optimaliseren van de acute zorg voor patiënten met 
een beroerte is van levensbelang. 
 
Sinds de introductie van de onderzoeksagenda heeft de Hartstichting drie campagnes gevoerd 
om mensen te informeren over de symptomen van een beroerte en te instrueren zo snel 
mogelijk 112 te bellen. In deze campagnes werd gebruikt gemaakt van verschillende kanalen 
waaronder televisie, radio, sociale media en pers/print. De campagnes hebben bijgedragen 
aan een toename van de bewustwording onder de Nederlandse bevolking van de symptomen 
van een beroerte. 
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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. Bij meer patiënten start de behandeling binnen 1,5 uur na de eerste klachten.

Het lijkt erop dat meer beroertepatiënten binnen 1,5 uur na de eerste klachten behandeld 
worden, dankzij verbeterde en nieuwe technieken en een verbeterd netwerk. Verder lijkt de 
maatschappelijke bewustwording te zijn toegenomen, waardoor de hulpdiensten in theorie 
sneller ingeschakeld kunnen worden. Perifere ziekenhuizen worden echter op dit moment 
nog niet voldoende betrokken; om nog meer tijdswinst te behalen zou de periferie een 
belangrijkere rol kunnen spelen. Er moet in ieder geval meer duidelijkheid komen over de rol 
van de periferie zodat de indeling van de nationale beroertezorg transparanter wordt. 

2. Meer patiënten leiden na een beroerte weer een zelfstandig leven.

Goede stappen worden gezet richting functionele zelfstandigheid: behandelingen lijken te 
lukken en meer patiënten lijken na negentig dagen functioneel zelfstandig te zijn. Nieuwe 
technieken worden ontwikkeld die bijdragen aan een toename in zelfstandige functionaliteit 
na een beroerte. Maar op het terrein van revalidatie en registratie van (revalidatie) data 
liggen nog kansen. Gelukkig groeit het besef dat investeren in revalidatie na beroerte op de 
lange termijn grote winst kan opleveren. Vanuit deze doelstelling kan samenwerking met de 
Hersenstichting verder worden geëxploreerd. 

3. Per jaar overlijden duizend mensen minder aan een beroerte.

Het is lastig om een kwantitatieve maat te gebruiken voor sterfteaantallen. Door de dubbele 
vergrijzing – de toename van het aantal ouderen en de afname van het aantal jongeren – is het 
reduceren van het absolute aantal van 1.000 sterfgevallen een erg ambitieuze maat gebleken. 
Volgens recente cijfers van de Hartstichting zijn in 2018 in totaal 9.198 mensen overleden ten 
gevolge van een beroerte, dit terwijl dit aantal in 2012 bijna 8.524 bedroeg7 De verwachting 
van het RIVM is echter dat het aantal mensen dat overlijdt als gevolg van een beroerte nog 
altijd daalt. De laatste prognoses gaan uit van 4.900 sterfgevallen in 2040, waarbij de invloed 
van de vergrijzingscijfers worden opgeheven door een betere behandeling van beroerte8. Dit 
is precies wat de onderzoeksagenda op dit thema beoogt. Er is, mede vanuit deze verwachting 
en met het oog op het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid, voor gekozen deze 
absolute maat aan te houden. 
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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 4: Acute behandeling van beroertes 
 Prof. dr. Wiek van Gilst, voorzitter begeleidingscommissie onderzoeksagenda 
 Dr. Paul Brouwers, neuroloog Medisch Spectrum Twente 
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 Prof. dr. Diederik Dippel, neuroloog ErasmusMC 
 Prof. dr. Jaap Kappelle, neuroloog UMCU 
 Dr. Karin Klijn, neuroloog UMCU en lid van de WAR 
 Dr. Maarten Lahr, onderzoeker UMCG 
 Dr. Frank-Erik de Leeuw, neurloog Radboudumc 
 Prof. dr. Yvo Roos, neuroloog AMC 
 Dhr. Bernard Scholten, lid eindgebruikerscommissie Hartstichting en lid college van 

ervaringsdeskundigen van De Hart&Vaatgroep 
 Dr. Brigitta Velthuis, radioloog UMCU 
 Dr. Mervyn Vergouwen, neurloog UMCU 
 
Prof. dr. Wiek van Gilst 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 het 
eerder herkennen van hart- en vaatziekten 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. 
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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 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 4 

 
Sinds 2015 heeft de Hartstichting onderstaande onderzoeken gefinancierd die raken aan het 
thema ‘Acute behandeling van beroertes’. In onderstaande lijst staat een overzicht van deze 
projecten. 
 

Projecttitel (acroniem) Onderwerp Hoofdaanvrager 
(organisatie) Looptijd 

CVON 2015 ‘Beroerte’ 

Collaboration for New Treatments of Acute Stroke 
(CONTRAST) 

Diagnosis, treatment 

Prof. Dr. Dippel 
(ErasmusMC) & Prof. 

Dr. Majoie 
(Amsterdam UMC) 

01-05-2017 
30-04-2022 

Overige projecten 

optimal Early Recognition of persons at high risk of 
Aneurysmal Subarachnoid hemorrhagE (ERASE) 

Hersenbloedingen, 
risicofactoren 

Prof. Dr. Rinkel 
(UMCU) 

01-12-2016 
30-11-2021 

Early detection and quantification of 
cerebrovascular disease (Brain@risk) 

Atherosclerose, 
hersenbloedingen 

Prof. Dr. Hendrikse 
(UMCU) 

01-01-2017 
31-12-2021 

Early detectioN of thromboemboliC sources And 
smalL vOlume stroke with SpEctral ct (ENCLOSE) Herseninfarct  Prof. Dr. De Jong 

(UMCU) 
01-12-2016 
30-11-2021 

ASsesment of Platelet function and Ihibition in 
patients Recovering from severe Infection - a study 
on post discharge arterial prophylaxis (ASPIRIN) 

Herseninfarct Dr. Thijs  
(Amsterdam UMC) 

01-02-2017 
31-01-2019 

Automatic intracranial aneurysm quantification, 4D 
flow MRI and feature learning modelling to 
optimize intracranial aneurysm rupture prediction 
(ANEURYSM@RISK) 

Aneurysmata Dr. Van der Schaaf 
(UMCU) 

15-09-2018 
14-09-2021 

Automatic CTA image analysis to support treatment 
selection in acute stroke (ACCURATE) Herseninfarct Dr. Van Walsum 

(Erasmus MC) 
15-11-2018 
14-05-2021 

Big data @ heart for heart 
Big data, 
atriumfibrilleren 

Dr. Harb  
(Happitech BV) 

01-05-2018 
30-06-2019 

Circulating Nano Traces to Identify the Cause of 
Stroke (CINTICS) Herseninfarct Prof. Dr. Roos 

(Amsterdam UMC) 
01-11-2018 
31-10-2021 

EEG controlled triage in the Ambulance for acute 
ischemic stroke (ELECTRA-STROKE) 

Behandeling 
beroerte/bloeding 

Dr. Coutinho 
(Amsterdam UMC) 

01-02-2019 
31-01-2021 

Hacking Women's Stroke - Big data for precision 
stroke prevention Big data, beroerte Drs. Van Os (LUMC) 

15-12-2018 
14-12-2020 

HEROES: Home-based ExeRgaming fOr Enhancing 
resistance Telezorg, revalidatie 

Mevrouw dr. V. 
Weerdesteijn 

(Radboudumc) 
NNB 

AEC: ArmCoach4Stroke: An interactive tool for self-
directed, homebased and personalized arm 
rehabilitation after stroke 

Telezorg, revalidatie 
De heer dr. J.B.J. 

Bussmann  
(Erasmus MC) 

NNB 
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Persoonlijke beurzen (Dekkerbeurzen) 

When stroke strikes young; an odyssey for 
unknown causes and consequences. Beroerte op jonge leeftijd Prof. Dr. De Leeuw 

(Radboudumc) 
01-05-2015 
31-10-2022 

Shear stress and atherosclerotic plaque lipidomics Atherosclerose  Dr. Van der Heiden 
(Erasmus MC) 

01-08-2015 
01-08-2019 

Silencing the platelet thrombus to avert 
pathological vascular remodelling Herseninfarct Dr. Cosemans 

(MUMC+) 
01-09-2016 
31-08-2020 

Development of a clinical decision tool on 
preventive aneurysm treatment in patients with 
unruptured intracranial aneurysms 

Hersenbloeding Drs. Algra (UMCU) 01-12-2016 
30-05-2020 

Life after ischemic stroke in young adults Herseninfarct Dr. Tuladhar 
(Radboudumc) 

01-04-2017 
31-03-2021 

What triggers an intracerebral hemorrhage? 
Investigating factors that pull the trigger in cerebral 
amyloid angiopathy. 

Hersenbloeding Prof Dr. Wermer 
(LUMC) 

01-09-2017 
31-08-2022 

Hacking Women's Stroke: From Pathophysiology to 
Precision Prevention Big data, beroerte Drs. Van Os (LUMC) 01-09-2019 

31-08-2021 
Small unruptured intracranial aneurysms - 
reversing the risk paradox Aneurysma’s  De heer dr. M.D.I. 

Vergouwen (UMCU) NNB 

Targeting secondary brain injury in spontaneous 
intracerebral hemorrhage Hersenbloeding 

Mevrouw dr. V. 
Weerdesteijn 

(Radboudumc) 

01-01-2020 
31-12-2023 
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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 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. 
 
 
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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