
Eerder herkennen van hart- en vaatziekten

Evaluatie van de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten

We willen hart- en vaatziekten 
eerder herkennen. Zo kunnen 
we deze ziekten behandelen 
voordat ze écht toeslaan. 
Dit redt levens en voorkomt 
onherstelbare schade.

• Investeren in goed 
onderzoek: 46 projecten. 
30,8 miljoen euro (overlap 
met andere thema’s).

• Publiekscampagnes om mensen aan 
te zetten hun bloeddruk regelmatig 
te meten.

• Check@Home-consortium gevormd 
om te onderzoeken hoe we een 
landelijke aanpak voor vroege 
opsporing van hart- en vaatziekten, 
diabetes en chronische nierschade 
kunnen ontwikkelen.

• Onderzoekers van het 
ErasmusMC hebben een 
nieuwe echo-techniek ontwikkeld, 
waarmee artsen diastolisch hartfalen 
eerder kunnen ontdekken.

• Dankzij een app, ontwikkeld door 
het UMCU weten patiënten met de 
erfelijke hartspierziekte ARVC nu wat 
hun risico is op het krijgen van een 
dodelijke hartritmestoornis.

1. In 2023 is er een 
uitgewerkt plan voor een landelijke 
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.

• We werken met het 
Check@Home-consortium aan 
een landelijke aanpak voor vroege 
opsporing van hart- en vaatziekten, 
diabetes en chronische nierschade.

• We ontwikkelen een manier 
waarop mensen makkelijk kunnen 
onderzoeken of zij mogelijk erfelijke 
aanleg hebben voor hart- en 
vaatziekten.

• We onderzoeken de mogelijkheden 
om de meest kansrijke projecten uit 
het Eerder herkennen-programma 
verder te brengen. 

• We zetten in op de ontwikkeling van 
een valide thuistest voor het meten 
van cholesterol.

Ambitie: Gedaan: Resultaat-voorbeelden: Nieuwe doelen: Plannen

Hart- en vaatziekten bij vrouwen

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.

• Investeren in goed 
onderzoek: 31 projecten. 
14,6 miljoen euro (overlap 
met andere thema’s).

• Landelijk consortium IMPRESS 
opgericht voor verbetering van 
diagnose en behandeling van hart- en 
vaatziekten bij vrouwen.

• We hebben de bestaande 
kennis over verschillen 
tussen mannen en vrouwen in kaart 
gebracht.

• Onderzoekers van Maastricht 
UMC+ ontdekten dat vrouwen na 
zwangerschapsvergiftiging een twee- 
tot achtmaal groter risico hebben 
om in de toekomst hartfalen te 
ontwikkelen.

• Onderzoekers van het UMCG hebben 
aangetoond dat de optimale dosering 
van medicatie bij hartfalen anders is 
bij vrouwen dan bij mannen.

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.

• Bij de beoordeling van 
projecten zetten we in op een meer 
kwalitatieve beoordeling van de wijze 
waarop man-vrouwverschillen in acht 
worden genomen. 

• Met het IMPRESS-consortium 
ontwikkelen we een kennisplatform 
over verschillen tussen mannen 
en vrouwen voor onderzoekers, 
zorgprofessionals en het brede 
publiek. 

• We onderzoeken mogelijkheden 
om scholing voor zorgprofessionals 
te faciliteren om awareness te 
vergroten en beschikbare kennis te 
implementeren in de zorg.

• We investeren in het wegwerken van 
overgebleven kennislancunes.

Ambitie: Gedaan: Resultaat-voorbeelden: Nieuwe doelen: Plannen

https://professionals.hartstichting.nl/onze-missie/onderzoeksagenda/eerder-herkennen-hart-en-vaatziekten
https://www.hartstichting.nl/nieuws/nieuwe-echo-maakt-hartfalen-eerder-zichtbaar
https://actueel.hartstichting.nl/risicocalculator-om-plotse-hartdood-bij-erfelijke-hartspierziekte-te-voorkomen/
https://professionals.hartstichting.nl/onze-missie/onderzoeksagenda/hart-en-vaatziekten-bij-vrouwen
https://actueel.hartstichting.nl/zwangerschapsvergiftiging-belangrijke-voorspeller-van-hartfalen/
https://actueel.hartstichting.nl/zwangerschapsvergiftiging-belangrijke-voorspeller-van-hartfalen/
https://www.hartstichting.nl/nieuws/lagere-dosis-medicijnen-voor-vrouwen-hartfalen
https://www.hartstichting.nl/nieuws/lagere-dosis-medicijnen-voor-vrouwen-hartfalen


Betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen

Evaluatie van de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten

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.

• Investeren in goed 
onderzoek: 47 projecten, 
21,9 miljoen euro (overlap 
met andere thema’s).

• Investeren in een duurzame 
infrastructuur die registratie-
gebaseerd onderzoek naar hart- en 
vaatziekten mogelijk maakt.

• Bijgedragen aan de oprichting van de 
Nederlandse Hart Registratie en de 
Hartenbank.

• Opzetten van patiëntenregistraties 
voor onderzoek naar hartfalen en 
boezemfibrilleren (RITS en DUTCH-
AF).

• Publiekscampagnes om mensen 
bewust te maken van de meest 
voorkomende klachten bij hartfalen.

• Samen met Harteraad en 
NVVC-connect hebben 
we binnen de DCVA een nieuw 
landelijk consortium opgericht om de 
ketenzorg van boezemfibrilleren te 
optimaliseren. 

• Onderzoekers van het UMCG 
ontdekten dat ketonen mogelijk 
de achteruitgang van het hart bij 
hartfalen remmen.

• Onderzoekers van het Amsterdam 
UMC hebben een geneesmiddel 
ontdekt dat hartspiercellen 
beschermt tegen boezemfibrilleren.

• Onderzoekers van het DOSIS-
consortium ontdekten variaties 
in het DNA die het verloop van 
hartspierziekten beïnvloeden.

1. In 2040 is er 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.

• Bestaande registraties 
opschalen en uitbouwen.

• Via registratie-gebaseerd 
onderzoek inzicht krijgen in de 
beste behandeling voor specifieke 
patiëntengroepen.

• Opzetten van een landelijk 
consortium gericht op 
boezemfibrilleren.

• Verkennen wat er nog nodig is op 
het gebied van het ontwikkelen en 
testen van nieuwe medicijnen voor 
diastolisch hartfalen.

Ambitie: Gedaan: Resultaat-voorbeelden: Nieuwe doelen: Plannen

Acute behandeling van beroerte

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.

• Investeren in goed 
onderzoek: 22 projecten, 
11,9 miljoen euro (overlap 
met andere thema’s).

• Drie publiekscampagnes om mensen 
snel 112 te laten bellen bij een 
beroerte.

• Stimuleren samenwerking tussen 
klinisch en preklinisch onderzoekers 
en neurologen, cardiologen, radiologen 
en andere specialisten

• De publiekscampagnes 
hebben bijgedragen aan 
een toename van de bewustwording 
van de symptomen van een beroerte.
onder de Nederlandse bevolking.

• Dankzij onderzoekers van het 
Radboud UMC is er meer duidelijkheid 
over risico’s op lange termijn na 
beroerte op jonge leeftijd.

• Nederlandse neurologen, radiologen 
en neurochirurgen hebben binnen de 
Mr Clean-studie de effectiviteit van 
de intra-arteriële behandeling van het 
herseninfarct aangetoond.

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.

• We steunen projecten 
die ervoor kunnen zorgen dat mensen 
sneller de juiste behandeling krijgen 
in de eerste, beslissende uren na hun 
beroerte.

• Naast snel en goed behandelen 
na een beroerte investeren we in 
revalidatie ná een beroerte.

• In het onderzoek hebben we extra 
aandacht voor hersenbloedingen.

Ambitie: Gedaan: Resultaat-voorbeelden: Nieuwe doelen: Plannen

https://professionals.hartstichting.nl/onze-missie/onderzoeksagenda/behandeling-hartfalen-en-hartritmestoornissen
https://professionals.hartstichting.nl/actualiteiten/custom-af
https://professionals.hartstichting.nl/actualiteiten/custom-af
https://www.hartstichting.nl/nieuws/voeding-ketonen-verbetert-werking-ziek-hart
https://actueel.hartstichting.nl/eerste-stap-naar-nieuwe-behandeling-hartritmestoornis/
https://actueel.hartstichting.nl/eerste-stap-naar-nieuwe-behandeling-hartritmestoornis/
https://www.hartstichting.nl/nieuws/beter-voorspellen-verloop-hartspierziekte
https://www.hartstichting.nl/nieuws/beter-voorspellen-verloop-hartspierziekte
https://professionals.hartstichting.nl/onze-missie/onderzoeksagenda/acute-behandeling-beroertes
https://actueel.hartstichting.nl/meer-duidelijkheid-over-risicos-op-lange-termijn-na-beroerte-op-jonge-leeftijd/
https://actueel.hartstichting.nl/meer-duidelijkheid-over-risicos-op-lange-termijn-na-beroerte-op-jonge-leeftijd/
https://www.hartstichting.nl/nieuws/beter-herstel-nieuwe-behandeling-herseninfarct


Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl langer vol te houden

Evaluatie van de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten

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.

• Investeren in goed 
onderzoek: 6 projecten,  
8 miljoen euro.

• Verschillende samenwerkingen en 
allianties gevormd om gezamenlijk 
meer te bereiken:
• Alliantie Voeding voor de Gezonde 

Generatie.
• Gezondheidsfondsen voor Rookvrij.
• Programma Gezonde generatie 

van de samenwerkende 
gezondheidsfondsen.

Veel van het onderzoek is 
nog in volle gang, toch zijn er 
al mooie resultaten:
• Het Supreme Nudge-consortium 

heeft aangetoond wat de 
invloed is van aanpassingen in 
supermarktprijzen van gezonde en 
ongezonde producten.

• Het BENEFIT-consortium heeft 
tijdens de coronapandemie 
mogelijkheden gecreëerd om 
hartrevalidatie op afstand per direct 
mogelijk te maken voor ziekenhuizen 
en revalidatiecentra.

1. Drie nieuwe manieren 
om een gezonde leefstijl lang vol te 
houden.

2. Leefstijlbegeleiding op maat voor 
mensen met hart- en vaatziekten
• In minimaal 10 (zorg)regio’s 

leefstijlbegeleiding op maat voor 
mensen met (verhoogd risico op) 
hart- en vaatziekten.

• Meer mensen met hart- en 
vaatziekten nemen deel aan 
leefstijlbegeleiding op maat en 
houden dit langdurig vol.

3. Nationale samenwerking in leefstijl en 
preventieonderzoek.

• Vormen van een 
landelijk netwerk gezond leven.

• Zorgen voor opschaling van 
veelbelovende regionale initiatieven.

Ambitie: Gedaan: Resultaat-voorbeelden: Nieuwe doelen: Plannen

https://professionals.hartstichting.nl/onze-missie/onderzoeksagenda/gezonde-leefstijl-volhouden
https://www.hartstichting.nl/nieuws/onderzoek-supermarkt-kopen-gezonde-producten
https://www.hartstichting.nl/nieuws/onderzoek-supermarkt-kopen-gezonde-producten
https://professionals.hartstichting.nl/actualiteiten/oproep-tot-versnelde-inzet-tele-hartrevalidatie

