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Nieuwe doelstellingen  
thema 4 voor 2025:
•  Start behandeling bij meer  

patiënten binnen 1,5 uur na  
eerste klachten

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

•  Per jaar overlijden duizend mensen 
minder aan beroerte.

Nieuwe doelstellingen thema 3
• Voor iedereen met boezemfibrilleren en  

diastolisch hartfalen een goede behandeling 
• Vroege herkenning
• Behandeling die klachten vermindert en  

snelle hartveroudering remt
• De juiste zorg op de juiste plek.

Nieuwe doelstellingen  
thema 2: 
•  2015: bij Hartstichting-onderzoek   

 worden man-vrouwverschillen  
 standaard in acht genomen.

•  2020: verschillen tussen mannen en   
 vrouwen in kaart gebracht.  
 2025: toegepast in de zorg. 

•  2040: kennislacunes hart- en   
 vaatziekten bij vrouwen   
 weggewerkt. 

Nieuwe doelstellingen thema 1
2030: we herkennen hart en vaatziekten  
 25% vaker vóór ze toeslaan. 
a. 2023: plan landelijk aanpak vroege opsporing.  
2030: implementatie.
b. 2025: 50% weet of ze erfelijk belast zijn
c. 2030: nieuwe tests en diagnostische strategieën.

Nieuwe doelstellingen thema 5 
•  Drie manieren om lang vol te houden. 
•  Nationale samenwerking in leefstijl en 

preventieonderzoek. 
•  Leefstijlbegeleiding op maat. 

a. In minimaal tien (zorg)regio’s. 
b. Meer deelnames en langdurig volhouden. 

Projecten en investering

Aantal onderzoeken en totale 
investering per thema. De thema’s 
van de onderzoeksagenda zijn 
niet onderling uitsluitend. Er is dan 
ook overlap van projecten tussen 
verschillende thema’s.

Lees meer op onze website

wetenschappers 

artsen 

patiënten

Totstandkoming 
In 2014 nam de Hartstichting initiatief 
tot de ontwikkeling van een nationale 
onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten. 
Het doel: wetenschappelijke doorbraken 
realiseren, 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.

Evaluatie 2019-2020

Groeps gesprekken  
met 150 experts;

Online 
vragenlijst 
12.500 
deelnemers

Per thema:
• Wat gedaan?
• Met welk resultaat?
• Wat nog nodig? 
• Herijking van 

doelstellingen!

Groeps gesprekken 

5 topprioriteiten

Lijst met  
17 onderwerpen

A

B

Onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten

Top-
prioriteiten

https://professionals.hartstichting.nl/onze-missie/onderzoeksagenda/eerder-herkennen-hart-en-vaatziekten
https://professionals.hartstichting.nl/onze-missie/onderzoeksagenda/hart-en-vaatziekten-bij-vrouwen
https://professionals.hartstichting.nl/onze-missie/onderzoeksagenda/behandeling-hartfalen-en-hartritmestoornissen
https://professionals.hartstichting.nl/onze-missie/onderzoeksagenda/acute-behandeling-beroertes
https://professionals.hartstichting.nl/onze-missie/onderzoeksagenda/gezonde-leefstijl-volhouden
https://professionals.hartstichting.nl/onze-missie/onderzoeksagenda

