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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 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 zijn de volgende richtinggevende doelstellingen 
geformuleerd: 
 
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. 
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In het Nederlandse beroerteonderzoek zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet dankzij 
de positieve resultaten van de MR CLEAN-studie uit 2014 en het CONTRAST-consortium 
(COllaboration for New TReatments of Acute STroke) dat in 2015 is opgezet. 
 
Dit heeft geleid tot een betere samenwerking tussen neurologen, cardiologen, radiologen en 
andere specialisten en tot toegenomen nationale samenwerking. Dankzij de bundeling van 
kennis, ervaring en expertise wordt onderzoek gedaan naar minder voorkomende typen 
beroerte. 
 
Samenwerking 
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. Maar de samenwerking tussen preklinische en klinische 
onderzoekers en tussen academische en niet-academische centra kan nog verbeterd 
worden. 
 
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. 

 
Er moet een eenduidig zorgsysteem met betrekking tot beroertezorg komen waarbij 
gekozen kan worden voor beroertezorg als sub-specialisme 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. 
 
Publiekscampagne 
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. Als mensen de symptomen van een beroerte sneller herkennen, 
kan de behandeling namelijk sneller van start en zullen er minder mensen overlijden en 
meer mensen zelfstandig kunnen leven na een beroerte. Bovendien versterkt dit het 
wetenschappelijk onderzoek naar beroertes. 
 
Financiering van onderzoek 
Sinds de lancering van de onderzoeksagenda heeft de Hartstichting 22 onderzoeksprojecten 
gehonoreerd met betrekking tot dit thema voor ruim €11,9 miljoen. 


