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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 nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden 
luidt: 
 

‘‘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.’ 

 
Om deze ambitie te realiseren zijn de volgende richtinggevende doelstellingen vastgesteld: 

 
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 10 (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 preventie- en leefstijlonderzoek. 
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Sinds het opstellen van de onderzoeksagenda in 2014 is er veel gebeurd op het gebied van 
preventie. Er is meer aandacht voor en kennis over preventiebeleid. Dankzij de 
Interventiedatabase Gezond en Actief Leven is meer bekend over de effectiviteit van de 
verschillende interventies. En er vindt grootschalig en multidisciplinair onderzoek plaats. 
Met het verder inzetten op dit thema is aanzienlijke gezondheidswinst te behalen omdat het 
langer volhouden van een gezonde leefstijl voor veel mensen nog steeds lastig blijkt. 
 
Herijkte doelstellingen 
De doelstelling 2a is geactualiseerd met de toevoeging ‘verhoogd risico op’ en luidt nu als 
volgt: In minimaal 10 (zorg)regio’s wordt leefstijlbegeleiding op maat voor mensen met 
(verhoogd risico op) hart- en vaatziekten aangeboden. 
 
Financiering van onderzoek 
De Hartstichting heeft in samenwerking met ZonMw in 2016 drie grootschalige 
multidisciplinaire consortia gesubsidieerd, te weten SUPREME NUDGE, LIKE en BENEFIT. 
Hiervoor is €7,5 miljoen gereserveerd, waarvan €7 miljoen afkomstig van de Hartstichting. 
Het is belangrijk om de implementatie van de onderzoeksprojecten goed te volgen en waar 
mogelijk te faciliteren. Daarnaast zijn sinds de lancering van de onderzoeksagenda drie 
onderzoeksprojecten gehonoreerd die betrekking hebben op het vijfde thema met een 
omvang van in totaal €0,5 miljoen. 
 
Hartrevalidatie 
Hartrevalidatie vermindert de kans op nieuwe hartproblemen met 50 procent en de kans 
op sterfte als gevolg van hartproblemen met 30 procent. Toch volgt nog geen 40 procent 
van alle hartpatiënten een hartrevalidatieprogramma. De Hartstichting en de Harteraad zijn 
daarom een samenwerkingsprogramma gestart om de deelname aan hartrevalidatie te 
verbeteren. 
 
Telerevalidatie 
Een nieuwe vorm van hartrevalidatie, waarvan de toepassing en acceptatie versneld is door 
de COVID-19 crisis, is telerevalidatie. Meerdere onderzoeken suggereren dat deze vorm net 
zo effectief kan zijn als reguliere hartrevalidatie en doelgroepen kan bereiken die geen 
reguliere hartrevalidatie volgen. Op dit vlak zijn verschillende ontwikkelingen gaande. De 
Harteraad en de Hartstichting inventariseren en publiceren het telerevalidatie-aanbod. 
 
Nationale samenwerking 
De Hartstichting zet zich in voor samenwerkingsverbanden die streven naar een gezondere 
leefomgeving, zoals de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie en de 
Gezondheidsfondsen van Rookvrij (initiatiefnemers van de beweging ‘Op weg naar een 
Rookvrije Generatie’). Door haar deelname in de Taskforce Preventie heeft de Hartstichting 
in 2018 bijgedragen aan de totstandkoming van de Kennisagenda Preventie. In november 
2018 is het Nationaal Preventieakkoord getekend dat zich richt op een gezonder Nederland 
in 2040. Begin 2020 is het Kennisplatform Preventie geïnstalleerd met als doel meer 
samenhang te brengen in de kennisontwikkeling en -benutting op het gebied van preventie. 


