
 

     

 

Door netwerkzorg zoveel mogelijk mensen met atriumfibrilleren en hartfalen 

opsporen en optimaal behandelen; dat is het doel van de thematische 

samenwerking Juiste Hartzorg op de Juiste Plek. Deze Landelijke Impuls Hartzorg 

maakt het mogelijk een duurzame landelijke ondersteuningsstructuur te 

realiseren voor de regio’s bij de ontwikkeling en implementatie van de Juiste 

Hartzorg op de Juiste Plek op het gebied van hartfalen en atriumfibrilleren. 
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Achtergrond van de Landelijke Impuls Hartzorg 
 

Samenwerking in de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) 

De ambitie van de DCVA is om hart- en vaatziekten eerder te herkennen, op te sporen én beter te 

behandelen, om de ziektelast door hart- en vaatziekten in 2030 met een kwart te verminderen. 

Vroegdetectie en het bieden van een optimale behandeling voor patiënten met chronische (hart- en 

vaat)ziekten zijn speerpunten in de strategie van meerdere partners die bij de DCVA zijn 

aangesloten. Zo houden de NVVC, ZonMw, Harteraad en Hartstichting zich bezig met het 

verbeteren van de organisatie, kwaliteit en efficiëntie van zorg. Het bieden van goede zorg vraagt 

om het voorkomen van complexe (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dicht bij de mensen) 

en vervangen van zorg door meer innovatieve zorgvormen, met andere woorden: de Juiste 

Hartzorg Op de Juiste Plek. 

 

Vanwege de gezamenlijke ambitie, sterk gemeenschappelijke doelen en wens tot versterking van 

de samenwerking in de DCVA, hebben de Hartstichting, NVVC (Connect) en Harteraad eind 2019 

een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het doel van deze samenwerking is het verbeteren 

van de (vroege) herkenning en goede organisatie van netwerkzorg voor mensen met 

atriumfibrilleren, hartfalen en coronaire hartziekten. Ook de huidige situatie waarin digitalisering 

van zorg (o.a. telebegeleiding, telemonitoring, zorg op afstand) een belangrijk thema is, past 

binnen deze samenwerking. Deze doelstellingen zijn opgenomen in het jaarplan van de DCVA en 

de drie partijen zijn gezamenlijk gestart met voorbereidingen die zich tot nu toe met name hebben 

gericht op atriumfibrilleren (CUSTOM-AF).  

 

NVVC (Connect) 

NVVC Connect is als landelijk programma op initiatief van de NVVC opgezet, met als doel het 

stimuleren, faciliteren en optimaliseren van netwerkgeneeskunde in de cardiologie om zo de 

kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor hartpatiënten verder te verbeteren. Connect kent drie 

programmathema’s: acuut coronair syndroom/pijn op de borst, atriumfibrilleren en hartfalen. Het 

programma is recent doorontwikkeld waarbij ook de huisartsen in het Connect bestuur zijn 

vertegenwoordigd. Dit is een belangrijke ontwikkeling in de samenwerking die nodig is voor een 

succesvolle landelijke ondersteuning van regionale netwerkzorg. Uit de plannen van en 

gesprekken met Connect blijkt dat er vanuit het veld behoefte is aan de duurzame versterking van 

de activiteiten rondom de programmalijnen atriumfibrilleren en hartfalen. Vanuit de NVVC is er in 

dat kader behoefte aan additionele financiering.  

 

CUSTOM-AF en samenwerkingsprojecten hartfalen 

In 2020 is het CUSTOM-AF implementatieconsortium geïnitieerd, als onderdeel van de hierboven 

beschreven Connect samenwerking. Het consortium heeft tot doel om door actieve opsporing en 

het realiseren van netwerkzorg op het gebied van atriumfibrilleren, herseninfarcten die het gevolg 

zijn van atriumfibrilleren te voorkomen. Vooruitlopend op deze thematische samenwerking Juiste 

Hartzorg op de Juiste Plek heeft de Hartstichting middelen ter beschikking gesteld om tijdelijk een 

projectleider voor het consortium aan te stellen, het plan van aanpak verder vorm te geven en 

noodzakelijke voorbereidingen te treffen, zoals de ontwikkelde handreiking. Voor hartfalen is 

afgelopen jaren op projectbasis samengewerkt aan onder meer voorlichting over en evaluatie van 

de regionale transmurale afspraken. Voor hartfalen is er behoefte aan een vergelijkbare 

samenwerking als reeds op het gebied van atriumfibrilleren is ingezet. 

 

Hartstichting 

De Hartstichting werkt aan concrete oplossingen om ieders hart zo sterk mogelijk te maken, zodat 

iedereen uit het leven kan halen wat erin zit. De ambitie hierbij is om ervoor te zorgen dat hart- en 



 

   

 

3 

 

vaatziekten tijdig herkend, opgespoord en beter behandeld worden om de verwachte stijging van 

de ziektelast als gevolg van hart- en vaatziekten te halveren in 2030. De Hartstichting financiert 

wetenschappelijk onderzoek, geeft voorlichting en werkt aan verbeteringen in de zorg en 

hulpverlening om hart- en vaatziekten verder terug te dringen.  

In de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten, waartoe de Hartstichting in 2014 het initiatief 

heeft genomen en in 2020 heeft geëvalueerd, is de betere behandeling van hartfalen en 

hartritmestoornissen (atriumfibrilleren) één van de vijf thema’s. In de uitwerking van dit thema zijn 

drie centrale doelen opgenomen:  

1) In een vroeg stadium atriumfibrilleren en diastolisch hartfalen herkennen. Een belangrijk 

aspect hierbij is het vergroten van het bewustzijn ten aanzien van atriumfibrilleren en 

hartfalen alsmede het zo vroeg mogelijk opsporen van deze aandoeningen.  

2) Een behandeling voor diastolisch hartfalen (HFpEF) die de klachten vermindert en de 

veroudering van het hart afremt. Met name door een landelijke infrastructuur voor 

registratie-gebaseerd onderzoek voor hartfalen en atriumfibrilleren te realiseren.  

3) Patiënten met atriumfibrilleren en hartfalen ontvangen de juiste zorg op de juiste plek. Het 

versterken van de netwerkzorg overal in Nederland is hierbij noodzakelijk.  

Deze Landelijke Impuls Hartzorg is primair gericht op doel 1 en 3. Daarnaast wordt beoogd om met 

dit onderdeel bij te dragen aan de landelijke deelname in de hartfalen- en atriumfibrillerenregistratie 

via de Nederlandse HartRegistratie (NHR). 

 

ZonMw 

ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw 

financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee 

de zorg en gezondheid te verbeteren. Het ZonMw programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek 

(JZOJP) richt zich op het voorkomen van onnodig dure of overbodige zorg, het verplaatsen van 

zorg naar dichter bij de mensen thuis in hun eigen vertrouwde leefomgeving en het vervangen van 

bestaande zorg door nieuwe en andere vormen van zorg (zoals e-health, domotica of sociaal en 

maatschappelijk werk). Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de website van JZOJP.  

 

 

Thematische samenwerking ‘Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek’ 
 

Tegen de hiervoor geschetste achtergrond en bestaande samenwerkingen en initiatieven binnen 

het cardiovasculaire veld hebben ZonMw en de Hartstichting de handen ineengeslagen om de 

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek op het gebied van atriumfibrilleren en hartfalen te versterken. 

Deze thematische samenwerking bestaat uit drie onderdelen: 

 

1. De Landelijke Impuls Hartzorg, gefaciliteerd vanuit de Hartstichting, heeft tot doel een 

duurzame landelijke ondersteuningsstructuur op te zetten die regio’s stimuleert en 

begeleidt bij het regionaal vormgeven en implementeren van netwerkzorg op het gebied 

van atriumfibrilleren en hartfalen. De Landelijke Impuls heeft ook tot doel kennisdeling 

tussen de regio’s onderling en landelijk te faciliteren en stimuleren, alsook het proces en 

de uitkomsten op de kwaliteit van patiëntenzorg te evalueren.  

 

2. De Regio-Impuls Hartzorg, uitgezet vanuit het ZonMw programma Juiste Zorg Op de 

Juiste Plek (JZOJP), heeft tot doel regionale samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij 

het (verder) implementeren van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met 

(verdenking op) hartfalen of atriumfibrilleren. 

 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/programmas/programma-detail/juiste-zorg-op-de-juiste-plek/publicaties/
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3. Overstijgende programma-activiteiten Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek, die 

bijdragen aan de kennisontwikkeling binnen het ZonMw programma JZOJP en daarmee 

aan de verdere verduurzaming en opschaling van de landelijke JZOJP-beweging. Onder 

meer via het uitvoeren van een Social Return On Investment evaluatie (SROI)1, een 

dynamische kennissynthese hartzorg2, en de organisatie en financiering van 

projectactiviteiten gericht op de verdere doorgeleiding en verspreiding van 

projectresultaten.   

 

Deze brochure heeft betrekking op het 1e onderdeel van de thematische samenwerking. Hiertoe 

nodigen de Hartstichting en ZonMw de NVVC uit om een voorstel uit te werken en in te dienen ten 

behoeve van de (door)ontwikkeling, implementatie en verduurzaming van de landelijke 

ondersteuningsstructuur op het gebied van hartfalen en atriumfibrilleren. De Hartstichting stelt voor 

deze Landelijke Impuls Hartzorg maximaal €650.000,- ter beschikking.  

 

 

Scope en doelen 

 

Het beoogde resultaat van de Landelijke Impuls Hartzorg is een duurzame landelijke 

ondersteuningsstructuur voor de regio’s bij de (door)ontwikkeling en implementatie van de juiste 

hartzorg op de juiste plek op het gebied van hartfalen en atriumfibrilleren. Het doel van deze Impuls 

is om via geïntegreerde zorg zoveel mogelijk mensen met atriumfibrilleren en hartfalen op te 

sporen en optimaal te behandelen. Het begeleiden van de samenwerkingsverbanden die een 

Regio-Impuls Hartzorg aanvraag indienen, is een essentieel onderdeel, maar de ondersteuning 

beperkt zich hier niet toe.  

 

De landelijke ondersteuningsstructuur maakt gebruik van en bouwt voort op het Connect 

programma en het CUSTOM-AF initiatief en wordt in intensieve samenwerking met relevante 

zorgpartijen vormgegeven. Deze ondersteuningsstructuur zorgt dat de randvoorwaarden voor de 

regio's aanwezig zijn om netwerkzorg aan te bieden en ondersteunt de regionale 

samenwerkingsverbanden bij de doorontwikkeling en implementatie van netwerkzorg 

atriumfibrilleren en hartfalen. Ook worden kennis en ervaringen actief gedeeld zodat eerste, 

tweede en derdelijns zorgverleners regionaal afspraken kunnen maken ten aanzien van screening, 

diagnostiek én behandeling. Denk hierbij aan landelijke transmurale afspraken, het verschaffen van 

inzichten in kosteneffectiviteit, het delen en opschalen van best practices, et cetera. 

 

Voor het bereiken van optimale zorg is het belangrijk dat eerste, tweede en derdelijns 

zorgverleners regionale transmurale afspraken ten aanzien van proactieve screening én 

behandeling actualiseren, implementeren en evalueren aan de hand van de landelijke afspraken 

en leidraden. Zo wordt er op effectieve wijze door alle regio’s gewerkt aan het verlagen van de 

ziektelast die gepaard gaat met deze aandoeningen. En wordt bijgedragen aan het voorkomen van 

complexe (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dicht bij de mensen) en vervangen van zorg 

door meer innovatieve zorgvormen, met andere woorden: de Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek. 

De geboden ondersteuning is beschikbaar voor alle regio’s, met specifieke aandacht voor de 

regio’s die binnen de Regio-Impuls Hartzorg subsidie aanvragen en ontvangen. De 

doorontwikkeling van het huidige Connect programma naar een duurzame landelijke 

ondersteuningsstructuur voor cardiologische netwerkzorg vraagt ook om aandacht voor het 

(door)ontwikkelen van een duurzaam samenwerkings-, governance- en financieringsmodel 

 
1 Social Return On Investment (SROI): methodiek voor het inzichtelijk maken van de maatschappelijke kosten en baten 

voortvloeiend uit een investering. 
2 Kennissynthese: het in cocreatie met de netwerken ontwikkelen, ophalen, aggregeren, verrijken en teruggeven van de 

kennis aan het veld.  
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passend bij het Connect programma, wat ervoor gaat zorgen dat de opgebouwde 

ondersteuningsstructuur geborgd wordt na afloop van deze financiële Impuls. 

 

 

Mijlpalen en resultaten 

 

Met de financiering van de Landelijke Impuls Hartzorg worden de volgende mijlpalen en resultaten 

gerealiseerd: 

• Landelijke leidraden of transmurale afspraken (LTA’s) zijn voor beide aandoeningen 

ontwikkeld en geactualiseerd (aan de richtlijnen) om de doorontwikkeling en implementatie 

van de regionale transmurale afspraken (RTA’s) te ondersteunen. Deze leidraden of LTA’s 

zijn gericht op het ondersteunen van (opportunistische) screenings-, diagnostiek-, en 

behandelingsoptimalisatie; 

• Regio’s die een aanvraag voor een Regio-Impuls Hartzorg willen indienen, zijn daarbij 

inhoudelijk ondersteund, gemotiveerd en gestimuleerd.   

• Regio’s die werken aan de - in de RTA beschreven- implementatie van de juiste hartzorg 

op de juiste plek zijn inhoudelijk en procesmatig begeleid;  

o deze ondersteuning beperkt zich nadrukkelijk niet tot de regio’s die via de Regio-

Impuls Hartzorg financiering ontvangen.  

o deelname aan de hartfalen- en atriumfibrillerenregistratie (voor onderzoek en 

innovatie) van de Nederlandse Hart Registratie is actief gestimuleerd en 

gefaciliteerd. Deelname is tevens een mijlpaal die behaald dient te worden tijdens 

het uitvoeren van een Regio-Impuls Hartzorg. 

o het stimuleren van innovatie in de vroege opsporing en behandeling van hartfalen 

en atriumfibrilleren door actieve ondersteuning onder meer door gebruik te maken 

van goede voorbeelden van zorg op afstand en andere innovaties op het gebied 

van de organisatie van zorg. Gebruik hierbij de gezamenlijke DCVA-visie op 

digitale zorg als vertrekpunt. 

• Een landelijke PDCA-cyclus voor de overkoepelende evaluatie en continue 

kwaliteitsverbetering van de juiste hartzorg op de juiste plek is duurzaam ingericht en 

uitgevoerd. Aandachtspunten: 

o Sluit aan bij de wijze waarop dit in de regio’s wordt vormgegeven (conform het 

NVVC Connect programmaplan), in samenwerking met (tenminste) de binnen de 

Regio-Impuls Hartzorg gefinancierde regio’s.  

o Onderdeel is tenminste een uitkomstenevaluatie waarin zoveel mogelijk gebruikt 

wordt gemaakt van de gegevens in de Nederlandse Hart Registratie en waarin 

tenminste kwaliteit van zorg, patiëntervaringen, doelmatigheid en het perspectief 

van de zorgverleners zijn meegenomen.  

o De evaluatie wordt uitgevoerd door de deelnemende partners binnen de Landelijke 

Impuls Hartzorg om op die manier expertise op te bouwen in het opzetten en 

evalueren van kwaliteitsbeleid (patiëntervaringen, doelmatigheid, kwaliteit van zorg 

en het perspectief van de zorgverleners). 

• Er is actief deelgenomen aan de JZOJP Dynamische Kennissynthese (ZonMw), waar er 

uitwisseling plaatsvindt van tussentijdse opbrengsten vanuit de regionale 

samenwerkingsverbanden die binnen de Regio-Impuls Hartzorg financiering ontvangen 

alsmede vanuit de landelijke evaluatie. 

• Een communicatie- en implementatiestrategie is ontwikkeld en uitgevoerd richting het 

eigen werkveld en belangrijke stakeholders op het gebied van de juiste hartzorg op de 

juiste plek; 
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o Onderdeel hiervan kan zijn het stimuleren, en indien nodig, opzetten en uitvoeren 

van (bij)scholing op het gebied van vroegdetectie en netwerkzorg bij hartfalen en 

atriumfibrilleren.  

• Een duurzaam samenwerkings-, governance- en financieringsmodel is ontwikkeld en 

ingezet. Dit model is passend bij het Connect programma dat ervoor gaat zorgen dat de 

opgebouwde ondersteuningsstructuur ten behoeve van de regionale implementatie van de 

juiste hartzorg op de juiste plek geborgd wordt. We vragen u in de landelijke structuur 

tenminste expliciet aandacht te besteden aan: 

o patiëntparticipatie; 

o evenwichtige samenwerking tussen eerste, tweede, en derde lijn en waar relevant 

de nuldelijn; 

o de samenwerking met zorgverzekeraars; 

o de samenwerking met DCVA-partners, waaronder tenminste Harteraad; 

Hartstichting, ZonMw en HartVaatHAG/NHG. 

 

 
 Aandachtspunten 

 

ZonMw en Hartstichting brengen graag een aantal algemene beleidsterreinen onder uw aandacht: 

 

Gebruikersparticipatie in onderzoek 

Uw onderzoeksresultaten zijn optimaal bruikbaar voor andere onderzoekers, zorgverleners, 

beleidsmedewerkers, bedrijven en/of patiënten als u in uw project vroegtijdig rekening houdt met 

hun wensen, kennis en ervaring. Wij vragen u na te denken over welke mensen u op welke wijze 

en welk moment betrekt bij uw project. Kijk voor meer informatie over het samenwerken met 

gebruikers van onderzoek onze website. Voor meer informatie over burger- en patiëntenparticipatie 

zie ook de participatieladder.  

 

Open Science 

ZonMw en de Hartstichting werken er hard aan om onderzoekresultaten zo snel mogelijk bij de 

patiënt en in de samenleving te brengen. Open science draagt hieraan bij. Dit is een brede 

beweging om onderzoeksresultaten, artikelen, data en wetenschappelijke ontwikkelingen vrij 

toegankelijk te maken. Het beleid van de Hartstichting voor toepassing van open science richt zich 

op twee onderdelen: 

• Open access publiceren  

Alle artikelen die voortkomen uit onderzoek dat de Hartstichting financiert dienen voor 

iedereen gratis toegankelijk te zijn.  

• Toegankelijkheid van onderzoeksdata 

Onderzoeksdata moeten gemakkelijk opnieuw te gebruiken zijn. Om dit te bevorderen, 

vragen we aan onderzoekers aandacht te besteden aan: 

o Datamanagement: Onderzoekers dienen een plan te maken voor de opslag, de 

toegankelijkheid, en de mogelijkheid tot delen en hergebruiken van de 

onderzoeksdata. Hiermee wordt de kwaliteit en veiligheid van de data gewaarborgd.  

o Onderzoeksregistratie: onderzoekers dienen hun onderzoeksproject vóór aanvang te 

registreren in een register. Dit geldt zowel voor klinisch als preklinisch onderzoek met 

proefdieren (bijv. www.clinicaltrials.gov, www.preclinicaltrials.eu).  

o Data delen: onderzoekers zijn – waar mogelijk - verplicht om hun onderzoeksdata 

geschikt te maken voor hergebruik. Hierbij hanteren we de internationale FAIR-

principes voor het vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar maken van 

onderzoeksdata. 

Meer over het open science beleid van de Hartstichting vindt u op onze website. 

 

https://professionals.hartstichting.nl/samenwerking-en-financiering/samenwerking/gebruikersparticipatie
https://participatiekompas.nl/de-participatieladder-voor-wetenschappelijk-onderzoek
http://www.clinicaltrials.gov/
http://www.preclinicaltrials.eu/
https://professionals.hartstichting.nl/onze-missie/goed-onderzoek/data-en-infrastructuur/open-acces
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Beoordelingscriteria 

 

Onderstaand zijn de belangrijkste beoordelingscriteria nader toegelicht. 

 

Impact 

De wijze waarop en de mate waarin het ontwikkelde programma bijdraagt aan: 

• de centrale missie van de DCVA (dat wil zeggen de reductie van de ziektelast door hart- 

en vaatziekten met 25% in 2030 door het eerder opsporen en beter behandelen van hart- 

en vaatziekten)  

• de doelen van de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten thema 3: het beter 

behandelen van hartfalen en hartritmestoornissen. Specifiek de doelstelling: het 

terugdringen van de ziektelast door hartfalen en atriumfibrilleren door netwerkzorg in heel 

Nederland te realiseren.  

• het doel van de Landelijke Impuls Hartzorg: 

o hartfalen en atriumfibrilleren eerder te herkennen en beter te behandelen; 

o het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg; 

o in aansluiting op de mijlpalen en resultaten beschreven in deze brochure.  

 

Werkplan 

• De kwaliteit van het plan van aanpak en uitwerking in activiteiten, mijlpalen en beoogde 

resultaten, in de verschillende werkpakketten.  

• Het werkplan is haalbaar en realistisch binnen de gestelde tijd met de beschikbare 

expertise, menskracht, faciliteiten en middelen.  

• Deelnemende partners hebben de juiste expertise voor het uitvoeren van de activiteiten en 

het programma als geheel. 

 

Samenwerking 

• De kwaliteit van de gerealiseerde samenwerking, de beoogde projectleider(s), projectteam 

en partners. 

o Het voorstel wordt in co-creatie met relevante stakeholders vormgegeven. 

o Er wordt uitgegaan van een gezamenlijke aanpak (consortiummodel) waarbij de 

belangrijkste stakeholders binnen het desbetreffende zorgveld vertegenwoordigd en 

actief als partner betrokken zijn, waaronder tenminste (een vertegenwoordiging van) 

patiënten, huisartsen en cardiologen. Voor atriumfibrilleren zijn dit tenminste de huidige 

partners van CUSTOM-AF.  

o De hoofdaanvrager(s) (één of twee personen) heeft/hebben ruime ervaring met het 

leiden van consortia/interdisciplinaire programma’s, een goed overzicht van het veld en 

de betrokken stakeholders.  

o Uit het voorstel blijkt naast de samenstelling ook duidelijk wie welke rollen, taken en 

verantwoordelijkheden heeft en welke afspraken hierover zijn of worden gemaakt. 

o De inhoud/kwaliteit van de vastgelegde afspraken in het IntraConsortium Agreement 

(ICA). NB. Alle partners in het voorstel sluiten (1) onderling een ICA en (2) een 

financieringsovereenkomst met de Hartstichting af.  

 

 

Financiering  

 

Voor de Landelijke Impuls Hartzorg maximaal €650.000,- voor een programma van vier jaar 

beschikbaar, voor zowel atriumfibrilleren (middels doorontwikkeling van CUSTOM-AF) als 

hartfalen. We verwachten dat het budget zoveel mogelijk evenredig voor beide aandoeningen 
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wordt ingezet, waarbij uiteraard de geleverde voorfinanciering voor CUSTOM-AF, de evaluatie van 

de LTA Hartfalen en eventuele bijdragen van derden in acht kan worden genomen.  

 

Daarnaast wordt voor de Regio-Impuls door ZonMw en de Hartstichting een bedrag van 

€1.650.000,- gereserveerd om regio’s financieel te ondersteunen bij het (door)ontwikkelen, 

uitvoeren en evalueren van juiste hartzorg op de juiste plek op de gebieden atriumfibrilleren en 

hartfalen. Dit betekent dat er gespreid over twee subsidierondes maximaal 22 regio’s subsidie 

kunnen ontvangen. Voor de overkoepelende programma-activiteiten (deel 3) is een bedrag van 

maximaal €250.000,- gereserveerd.  

 

 

Duur 

 

De duur van het aangevraagde programma is vier jaar. Deze periode is geënt op de doorlooptijd 

van de (in twee rondes) gefinancierde projecten via de Regio-Impuls Hartzorg. De langere looptijd 

van de Landelijke Impuls is bedoeld om de ondersteuningsstructuur voorafgaand aan de start van 

de Regio-impuls projecten vorm te geven, zodat vanaf de start de juiste ondersteuning kan worden 

geboden. Daarnaast fungeert de ondersteuningsstructuur als vliegwiel om regio’s ook na de 

subsidierondes nog verder te kunnen begeleiden. Zo ook, de regio’s die geen subsidie via deze 

weg hebben ontvangen en/of bij aanvang van de rondes nog niet zo ver waren te ondersteunen bij 

het (door)ontwikkelen van de samenwerking. Tenslotte is deze doorlooptijd van belang om de 

activiteiten in de regio’s te kunnen evalueren en de resultaten te borgen.  

 

 

Aanvraag indienen 
Indiensysteem Cavaris 

Aanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden via het elektronische systeem Cavaris, te bereiken 

via de website www.cavaris.nl. Registreren en inloggen bij Cavaris gaat eenvoudig via het 

welkomstportaal. Bij vragen kunt u contact opnemen met research@hartstichting.nl. Handleidingen 

voor gebruik van het systeem zijn in deze link te vinden: 

https://gms.cavaris.nl/files/471941/139913/Externe  

 

 
Aanvraag indienen 

Het is de bedoeling dat u alle tabbladen doorloopt om uw aanvraag in te kunnen dienen. Indien er 
een veld niet is ingevuld, is het niet mogelijk om uw aanvraag in te dienen. Het systeem zal een 
melding geven waarin staat welke velden nog niet zijn ingevuld. In bijlage 1 vindt u de toelichting 
op dit aanvraagformulier. 

Onderstaand vindt u extra toelichting op het budget. 

 

Budget 

Voor het indienen van de aanvraag wordt gebruik gemaakt van de te downloaden template (in 

tabblad budget). Let op dat niet alle activiteiten voor (volledige) financiering in aanmerking komen. 

• Activiteiten komen alleen voor financiering in aanmerking indien zij niet op andere wijze 

gefinancierd (kunnen) worden.  

• Activiteiten gericht op de ontwikkeling en organisatie van specifieke bijscholing van 

zorgverleners kunnen voor maximaal 50% gefinancierd worden uit deze Landelijke Impuls 

Hartzorg. 

• Medische inhoudelijke bijscholing op het gebied van hartfalen en atriumfibrilleren valt buiten de 

scope van dit programma. 

http://www.cavaris.nl/
mailto:research@hartstichting.nl
https://gms.cavaris.nl/files/471941/139913/Externe
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• Cofinanciering wordt inzichtelijk gemaakt in het budgetformulier. 

• Cofinanciering of samenwerking met private partners voldoet aan de gedragscode 

samenwerking met bedrijven van de Hartstichting (op verzoek beschikbaar).  

 

Heeft u twijfel over of een bepaalde activiteit voor financiering in aanmerking komt neem dan 

contact op met de verantwoordelijke researchmanager (zie paragraaf ‘Contact’). 

 
 
Beoordelingsprocedure 
 

Het voorstel wordt door Hartstichting en ZonMw na ontvangst gezamenlijk getoetst 

(ontvankelijkheidstoets) op de onderstaand beschreven randvoorwaarden.  

 

Indien de aanvraag voldoet aan de randvoorwaarden zal de aanvraag worden voorgelegd aan de 

beoordelingscommissie. Indien de aanvraag niet voldoet aan de randvoorwaarden, en de 

inschatting van de Hartstichting is dat dit binnen één week hersteld kan worden, dan wordt u in 

gelegenheid gesteld een aangepaste aanvraag in te dienen.  

 

De beoordelingscommissie Hartzorg, samengesteld met experts uit onder meer de 

programmacommissie JZOJP, de wetenschappelijke adviesraad van de Hartstichting en de 

commissie maatschappelijke kwaliteit van de Hartstichting beoordeelt de impact, de kwaliteit en 

haalbaarheid van het werkplan, de samenwerking en het budget van de aanvraag (zie nadere 

uitwerking in bijlage 1 met toelichting op het aanvraagformulier). Voor financiering van de landelijke 

ondersteuningsstructuur is vereist dat een voorstel voor de Landelijke-Impuls Hartzorg positief 

wordt beoordeeld door de Beoordelingscommissie Hartzorg conform de eisen zoals meegegeven 

in de uitnodiging Landelijke-Impuls Hartzorg. De directie van de Hartstichting neemt, nadat overleg 

heeft plaatsgevonden met ZonMw, een honoreringsbesluit op basis van het advies van de 

Beoordelingscommissie Hartzorg. 

 

(Rand)voorwaarden 

• De aanvraag past in de scope en doelstelling van de Landelijke Impuls Hartzorg.  

• De mijlpalen en resultaten zijn opgenomen in de aanvraag. Indien mijlpalen en resultaten 

niet zijn opgenomen in de aanvraag is dit in een begeleidende brief expliciet toegelicht. 

• Het budget voldoet aan de richtlijnen (zie nadere uitwerking ‘Budget’ in paragraaf 

‘Aanvraag indienen’). 

• De aanvraag is tijdig ingediend en voldoet aan de criteria beschreven in deze brochure.  

• De aanvraag is helder en compleet waardoor het geschikt is om ter beoordeling aan de 

commissie voor te leggen.  

• De aanvragers (applicant) en de werkpakketleiders (workpackage leaders) zijn via een 

overeenkomst gebonden aan één van de partners van het consortium. Eén van beide 

hoofdaanvrager(s) wordt als penvoerder (lead applicant) aangewezen. 

 

 

Deadlines en tijdspad 

 

De deadline voor het indienen van het voorstel van de Landelijke Impuls Hartzorg is dinsdag 1 

maart 2022 14.00 uur. 
 

Tijdspad 

De planning van de beoordelingsprocedure is als volgt: 

1 maart 14.00 uur Deadline indienen aanvraag 

Eerste week maart Reactie na controle op randvoorwaarden: Verzoek tot aanpassing binnen 5 

werkdagen of de aanvraag voorleggen aan beoordelingscommissie 
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Derde week maart Aanvraag voorleggen aan beoordelingscommissie   

Begin april  Schriftelijke beoordeling door commissie 

Medio april  Schriftelijke beoordeling naar aanvragers 

Eind april Wederhoor aanvragers 

Eind april Concept IntraConsortium agreement (ICA) indienen   

Medio mei Beoordelingsvergadering met presentatie 

Begin juni Honoreringsbesluit door directie Hartstichting op basis van advies van 

beoordelingscommissie 

 

 

Toekenning 
 

De uiteindelijke toekenning van financiering vindt plaats op grond van een overeenkomst en een 

IntraConsortium Agreement (ICA). 

• Een overeenkomst tussen Hartstichting (mede namens ZonMw) en de consortium partners. 

Deze overeenkomst is bijgevoegd in bijlage 2. Bij indienen van uw voorstel gaat u akkoord met 

deze overeenkomst.  

• Een IntraConsortiumovereenkomst (ICA) met o.a. paragrafen over IP, organisatorische en 

publicatie regelingen. De ICA wordt onderdeel van de consortiumovereenkomst. De concept 

ICA moet twee weken voor de commissievergadering worden ingediend. Een sjabloon is 

bijgevoegd in bijlage 3, de tekst is te wijzigen.  

De consortiumovereenkomst en ICA moeten worden ondertekend en binnen 6 maanden na 

ontvangst van de goedkeuringsbrief voor de subsidie geretourneerd zijn naar de Hartstichting. Het 

consortium is verplicht de ondertekende overeenkomsten aan te leveren en te starten binnen 6 

maanden na goedkeuring.  

 
 
Contact  

 

Heeft u vragen over deze uitnodiging neemt u dan voor inhoudelijke vragen contact op met Sandra 

Bon, teammanager Eerder Opsporen (s.bon@hartstichting.nl, +31703155645) en voor procedurele 

vragen met Marty Beurskens, research manager Team Onderzoek & Zorginnovatie 

(m.beurskens@hartstichting.nl, +31703155523). 

 

 

Algemene richtlijnen, gedragscodes en klachtenprocedure 
 

De Hartstichting gaat ervan uit dat u zich aan de volgende gedragscodes houdt:  

• De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, versie 2018 

• De Code Goed Gebruik; herziene versie 2011 (onderzoek met lichaamsmateriaal)  

• De Gedragscode Gezondheidsonderzoek; april 2004 (onderzoek met patiëntengegevens) 

• De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening kunt u downloaden van de site 

van de VSNU (www.vsnu.nl). De andere twee codes kunt u downloaden vanaf de website 

van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen 

(http://www.federa.org/codes-conduct). 

 

Wet- en regelgeving klinisch onderzoek 

Gaat u klinisch onderzoek doen, dan bent u verplicht de Basiscursus Regelgeving en Organisatie 

voor Klinisch onderzoekers (BROK) te volgen, zie voor meer informatie de website van de NFU: 

BROK® | NFU Daarnaast wezen we u graag op de site www.onderzoekswijs.nl. U vindt hier een e-

learning module over wet- en regelgeving rondom klinisch onderzoek.  

 

 

mailto:s.bon@hartstichting.nl
mailto:m.beurskens@hartstichting.nl
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
http://www.vsnu.nl/
http://www.federa.org/codes-conduct
https://www.nfu.nl/themas/randvoorwaarden-wetenschappelijk-onderzoek/brokr
http://www.onderzoekswijs.nl/
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Vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling 

Zowel ZonMw als de Hartstichting hechten belang aan een objectieve besluitvorming en een 

transparante beoordelingsprocedure bij het verstrekken van onderzoeksfinanciering. Aanvragers 

van financiering moeten erop kunnen vertrouwen dat hun aanvragen niet bekend worden gemaakt 

buiten de kring van betrokkenen bij de besluitvorming en dat besluiten genomen worden zonder 

vooringenomenheid en zonder persoonlijk belang. Om dit te waarborgen, hanteert de Hartstichting 

de ZonMw Code omgang met persoonlijke belangen en de ZonMw procedurebrochure voor 

referenten en commissieleden die te vinden zijn op de ZonMw website.   

 

Klachtenprocedure 

Bezwaar aantekenen tegen een afwijzing is niet mogelijk. Mocht u van mening zijn dat de 

procedure wat betreft de behandeling van uw onderzoeksvoorstel niet correct is geweest, dan is 

het mogelijk een klacht in te dienen. Een klacht kunt u tot vier weken na dagtekening van de 

afwijzingsbrief indienen via het klachtenformulier op de website van de Hartstichting. De 

klachtenprocedure kunt u vinden op onze website of opvragen via research@hartstichting.nl.  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Code_Persoonlijke_Belangen/Code_omgang_met_persoonlijke_belangen_ZonMw_juni_2020.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/hoe-werkt-subsidie-aanvragen/
https://professionals.hartstichting.nl/klacht-over-de-selectieprocedure
mailto:research@hartstichting.nl

