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Elke dag telt

Elke dag schoppen hart- en vaatziekten 
honderden levens overhoop.

Ik denk nog elke 
dag aan haar.
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Elke dag telt
Met haar werk redt de Hartstichting 
mensenlevens. Betekenisvol werk,  
waarin letterlijk en figuurlijk elke dag telt.  
Graag laat ik u zien hoe we in 2015 het 
verschil maakten.

Dat ons werk urgent is, bleek overduidelijk toen ik als burger-
hulpverlener werd opgeroepen hulp te bieden aan een slachtoffer. 
Een kind nota bene. Ik was er als eerste bij. Dan zie je meteen 
waarom het zo belangrijk is om van Nederland één 6-minutenzone 
te maken. Als burgerhulpverlener in de buurt ben je bijna altijd 
sneller ter plekke dan de ambulance en dat is wat telt. Als je bij een 
hartstilstand binnen 6 minuten reanimeert, is de kans op overleving 
veel groter. 

Eind 2015 voerden we campagne om extra burgerhulpverleners te 
werven. Met als einddoel dat in 2017 170.000 burgerhulpverleners 
bij een meldpunt geregistreerd zijn.

De strijd tegen hart- en vaatziekten voeren wij niet alleen. Elke 
dag besluiten mensen en andere organisaties mee te strijden, 
bijvoorbeeld via donaties, acties of samenwerking. En dat is hard 
nodig. Met het geld financiert de Hartstichting wetenschappelijk 
onderzoek, doen we nieuwe kennis op en geven we voorlichting. 
Dankzij onderzoeksgeld zijn er in de afgelopen vijftig jaar al veel 
levens reddende doorbraken geweest, op het gebied van hart- en 
vaatziekten. En elk jaar werken wij aan nieuwe doorbraken.  
Maar helaas zijn we er nog niet.

In 2015 zijn de eerste concrete afspraken gemaakt rond de Onder-
zoeksagenda. Een agenda die in 2014 op basis van wensen vanuit de 
maatschappij is opgesteld. Het is een vernieuwende aanpak geweest 
om met verschillende partijen, van professionals tot  patiënten, tot 
de belangrijkste uitdagingen op het gebied van hart- en vaatziekten 
te komen. Ook op andere vlakken innoveren we voort durend.  
Zo ontwikkelen we nieuwe kanalen voor fondsenwerving. En werken 
we steeds meer en beter samen met zakelijke partners. 

Zolang er nog steeds meer dan honderd mensen per dag overlijden 
aan hart- en vaatziekten, is ons werk niet afgerond. Daarom blijven 
we elke dag strijden. Zoals we ook in 2015 deden. Doet u met  
ons mee?

Floris Italianer
Directeur



Elke dag schoppen hart- en vaatziekten 
honderden levens overhoop.
Elke dag komen we dichterbij oplossingen.
Strijd mee.
Want elke dag telt.

Cynthia Booij
Getuige van een hartstilstand.
Campagne maart 2015.
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Ook signalen dat er iets mis is met het hart zijn bij  
vrouwen vaak minder duidelijk dan bij mannen. 
Daarom wijst de Hartstichting ook op het belang 
van onderzoek bij vrouwen.
Vroeg signaleren van symptomen is, zo blijkt 
wel, enorm van belang. De bewustwording van 
het probleem en onderzoek onder vrouwen moet 
beter. Dat vind ik erg belangrijk. De vraag die 
maar blijft hangen voor mij: waarom moest dit 
haar overkomen?’

Petra van Rheenen

Vroeg signaleren 
is cruciaal
‘Mijn beste vriendin Marjolein 
overleed in het voorjaar van 2014  
aan een hartstilstand. Ze had voor  
die tijd vage klachten, was benauwd 
en kortademig, vooral als ze de trap 
op liep.

Daarvoor is ze een keer naar het ziekenhuis gewe-
est. Ze kreeg een standaardonderzoek: er werd 
een hartfimpje gemaakt en haar bloeddruk werd 
 gemeten. Dat leverde niets op. Ze is zelfs na een 
tijd nog bij de huisarts geweest. Die adviseerde 
haar rust te houden. Marjolein voelde zich net 
weer wat beter en ging weer aan het werk, toen…
Als ze eerder hadden gereageerd, was het wellicht 
anders gelopen. Dat spookt nu continu door mijn 
hoofd. Hart- en vaatziekten kunnen zich bij  
vrouwen anders ontwikkelen dan bij mannen.  
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De harde feiten
Hart- en vaatziekten. Geen andere  
ziekte slaat zo vaak, zo onher roepelijk, 
zo onverwacht toe. Dagelijks worden 
tientallen mensen uit het leven gerukt. 
En worden honderden levens van hun 
naasten overhoop geschopt. Elke dag 
opnieuw. 

consequenties. Daarom wordt het, naast het voorkomen 

van vroegtijdige sterfgevallen, ook steeds belangrijker te 

voorkomen dat mensen hart- en vaatziekten krijgen. Dat 

kan enerzijds doordat we hart- en vaatziekten eerder leren 

herkennen en beter opsporen. En anderzijds door zo vroeg 

mogelijk te beginnen met gezond leven en deze leefstijl 

ook vol te houden. De urgentie van de strijd tegen hart- en 

vaatziekten is onverminderd hoog: er zijn ruim 1 miljoen 

hart- en vaatpatiënten in Nederland. Elke dag overlijden 

ruim 100 mensen aan hart- en vaatziekten en komen er 

1.000 in het ziekenhuis terecht. 

Daarnaast neemt, als we niets doen, het aantal hart- en 

vaat patiënten verder toe, tot 1,4 miljoen in 2040 (RIVM, 

2015). De Hartstichting vindt het onacceptabel dat er ieder 

jaar zoveel vroegtijdige slachtoffers als gevolg van hart- en 

vaatziekten vallen en dat deze ziekten zoveel mensen treft. 
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De Hartstichting strijdt al sinds 1964 tegen hart- en 

vaatziekten. Het sterftecijfer is teruggelopen van 1 op de 2 

Nederlanders naar 1 op de 4 Nederlanders. Dat zijn er nog 

steeds veel te veel. We zien de sterftecijfers aan hart- en 

vaatziekten gelukkig dalen. Oorzaak hiervan is vroege 

opsporing, betere behandelingen en het verminderen van 

de risicofactoren. Gevolg hiervan is wel dat er meer mensen 

leven met hart- en vaatziekten. Dat heeft maatschappelijke 
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Droom: een wereld zonder  
hart- en vaatziekten 

Onze missie: hart- en vaatziekten verslaan!
Hart- en vaatziekten zijn aangeboren of ontwikkelen zich bij mensen 
in de loop der jaren. Oorzaken zijn onder meer erfelijkheid en leefstijl. 
We worden nog té vaak door hart- en vaatziekten overvallen. Het aantal 
patiënten groeit jaarlijks en we kunnen de ziekten nog niet genezen.  
De Hartstichting strijdt tegen de ziekten en steunt patiënten die  
getroffen zijn.

Onze visie: de Hartstichting staat midden in de samenleving zodat we,
samen met alle betrokkenen, hart- en vaatziekten kunnen verslaan. 

De Hartstichting werkt in perioden van vijf jaar aan haar doelstelling voor 
2025: 25 procent minder slachtoffers van hart- en vaatziekten. De huidige 
periode loopt van 2013 tot en met 2017.

Onze ambitie: dat er in 2025 25% minder vroegtijdige slachtoffers zijn  
van hart- en vaatziekten. Concreet betekent dit dat er in 2025 minder 
mensen vroegtijdig hart- en vaatpatiënt zijn en er 25% minder mensen  
aan overlijden.



Ons doel:
in 2025 25% minder slachtoffers

Nederland één  
6-minutenzone.

lees meer op pagina 16

Regie over eigen 
leven en zorg.

lees meer op pagina 32

Een hartgezonde 
jeugd.

lees meer op pagina 24

Wetenschappelijk 
 onderzoek met 

impact.
lees meer op pagina 40

Ernst en urgentie 
van hart- en 
vaatziekten.

lees meer op pagina 50

Verhogen van 
kans op over-
leving bij een  

hartstilstand naar 
25% (1.000 extra 
geredde mensen-
levens per jaar).

Verbetering  
kwaliteit van  

leven van en zorg 
voor patiënten en 

naasten.

Laten opgroeien 
van een  

structureel  
hartgezondere 

generatie.

Kennis om hart-  
en vaatziekten  
te voorkomen,  
op te sporen, te 
behandelen en 

echt te genezen. 

Geld ophalen 
voor onderzoek.

Medestrijders 
vinden.

Minder mensen 
overlijden  

aan hart- en 
vaatziekten.

Patiënten en 
naasten ervaren 

minder leed  
door hart- en 
vaatziekten.

Minder mensen 
krijgen hart- en 

vaatziekten.

Meer kennis  
over hart- en 
vaatziekten.

Meer fondsen,
meer beweging 

in de 
samenleving.
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DOEL DOEL

SPEERPUNT 2013 - 2017SPEERPUNT 2013 - 2017

MEER
KENNIS

SAMEN
STRIJDEN

DIT BEREIKEN WE DOOR:
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1
euro

2015 
in het kort

Alleen mogelijk dankzij...

Belangrijkste resultaten...

Overige kosten
(in miljoenen)

515.845 
donateurs 

Doorbraak
Innovatieve techniek  

die slagaderverkalking  
in beeld brengt

436
onderzoekers

Unilever 
wordt medestrijder  

om mensen  
te stimuleren 

gezonder te leven

Overige inkomsten
(in miljoenen)

5.000 
vrijwilligers

€ 0,79 euro  
deel euro naar 
doelbesteding

€ 45,7 miljoen
Totale inkomsten

(€48,1 miljoen in 2014)

€ 45,2 miljoen
Totale bestedingen

(€48,6 miljoen in 2014)

105.000  
burger-

hulpverleners

50.462  
collectanten

380 scholen 
nemen deel aan het 

Gezonde School- 
programma, thema 

Voeding

2015

2015

2015

2015

2014

2014

2014

2014

Hartvrienden 
het programma 

voor kinderen met 
een hartaandoening 

is gestart

Inkomsten uit eigen 
 fondsenwerving 

(in miljoenen)

Kosten aan  
doelbestedingen

(in miljoenen)

€ 38,8

€ 9,2 € 10,1

€ 38,5€ 42,3

€ 3,4
€ 9,3

€ 35,9



Doelstelling 2017 Doelstelling 2015 Gerealiseerd

Nederland één 6-minutenzone

» Minimaal 170.000 burgerhulpverleners.
» 30.000 aangemelde AED’s.
» 120 scholen waar structureel reanimatieonderwijs wordt gegeven.

118.000
10.000
100 

  105.000
  9.900
  104

Hartgezonde jeugd

» 1.000 scholen hebben het Vignet Gezonde School  
   op het thema voeding of zijn bezig dit te halen.
» Kindermarketing voor ongezonde voedingsmiddelen is verboden.
» Een rookvrije generatie groeit op.

» Onze dagelijkse voeding is een stuk gezonder.

125 basisscholen

Alliantie 10 partijen
6 contacten op  
beleidsmatig niveau
5 partijen gebonden 
aan de lobby

  380

  15
  9

  3

Regie over eigen leven en zorg

» 50% van de mensen met een hart- of vaatziekte en  
   hun naasten maken gebruik van onze diensten.
» De Hartstichting wordt betrokken bij alle relevante  
   beleidsbeslissingen in Nederland.

450.000

100%

  543.000

  100%

Wetenschappelijk onderzoek

» Talentontwikkelingsprogramma waardoor meer 
   onderzoekers nationaal en internationaal succesvol zijn.
» We ondersteunen en stimuleren 12-15 onderzoekslijnen/thema’s.
» Bij 75% van de onderzoeken zijn eindgebruikers betrokken.

15 beurzen

12 onderzoekslijnen
60%

  12

  12
  60%

Samen strijden

»  € 49,1 miljoen inkomsten uit eigen fondsenwerving. € 42,6 miljoen   € 42,3 miljoen

Zo ver zijn we in aanloop naar 2017
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op koers loopt achter,  
doelstelling haalbaar

doelstelling moeilijk haalbaar, 
extra maatregelen
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Alleen samen kunnen we hart- en vaatziekten verslaan.

We slaan de handen ineen met iedereen die net als wij de 

omvang van dit probleem en het persoonlijke leed dat 

 daaruit voortvloeit onacceptabel vindt. We verbinden 

betrokkenen en roepen iedereen op samen met ons hart-  

en vaatziekten te verslaan.

Onze principes:
• Alles wat we doen, doen we voor, door en met mensen.

• Een goede band is gebaseerd op een gelijkwaardige  

relatie. Dus niet alleen vragen, maar ook geven.

• Transparantie staat voorop. Omdat we ons werk doen 

met gegeven geld van particulieren en sponsors vinden 

wij het belangrijk om het resultaat dat we boeken ook  

te laten zien.

Samenwerking met andere  
organisaties
Als er andere partijen op een vergelijkbaar terrein actief 

zijn, geloven we in het bundelen van krachten. Daarom 

staan we erg open voor samenwerkingen met bijvoorbeeld 

bedrijven of organisaties die ook willen investeren in een 

gezonde leefstijl. 

1. Samenwerkingspartners op het gebied van  
onderzoek en zorg:
Wij vinden het belangrijk om kennis te delen met beroeps-

verenigingen en kennisinstituten.

2. Standpunt-allianties:
Wij hebben aan de voet gestaan van een aantal samen-

werkingsverbanden, waarin we met anderen optrekken 

in onze strijd voor een gezondere samenleving, zoals de 

Alliantie Nederland Rookvrij! (ANR) en de Alliantie Stop 

kindermarketing ongezonde voeding.

Zo werken wij

Wij zien onszelf als aanjager in de strijd tegen hart- en vaatziekten.  
Samen met iedereen die daarin met ons het verschil wil maken.

3. Sectorsamenwerking:
Wij zijn lid van Goede Doelen Nederland (GDN) en we  

worden erkend door het keurmerkinstituut Centraal 

Bureau Fondsenwerving (CBF). Wij geloven dat nauwe 

samenwerking met collega-goede doelen organisaties  

tot verbetering leidt van de sector. 

4. Internationale samenwerking:
De Hartstichting bevindt zich, zowel binnen Europa als 

wereldwijd, in de top 3 van hart stichtingen. In Europa 

 trekken we op met onze buitenlandse collega’s, bijvoorbeeld 

om in Brussel tot strengere regels te komen over reclame 

voor sigaretten. Onze kennis en ervaring zetten we af en toe 

ook in voor landen met lage inkomens, waar de strijd tegen 

hart- en vaatziekten nog in de kinderschoenen staat. Onze 

directeur, Floris Italianer, heeft zitting in de besturen van 

het European Heart Network en de World Heart Federation.

5. Bedrijven en andere organisaties:
Wij geloven dat bedrijven en goede doelen elkaar versterken. 

En zien veel mogelijkheden in samenwerkingen om 

 gezamenlijke doelen te behalen. 
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Onze toegevoegde 
waarde 

Als landelijke partij met 
een achterban dragen we 
bij door:
• Opkomen voor belangen 

van doelgroepen door 
lobby.

• Partijen en mensen bij 
elkaar brengen, activeren 
en verbinden.

• Aandacht vragen en  
bewustwording vergroten 
van o.a. risicofactoren, 
signalen hart- en vaat-
ziekten.

• Financiering, onder meer 
van wetenschappelijk  
onderzoek.

• Expertise inbrengen,  
onder meer in samen-
werkings     verbanden.

• Belangen van patiënten 
behartigen, onder meer 
voor zorgstandaarden

• Daadwerkelijk preventie 
en zorg verbeteren door 
onder meer Gezonde 
School en Persoonlijke 
Gezondheids check.

Onze doelstellingen
en strategie

Minder sterfte 
Realiseren van 25% kans  
op overleving na een 
hartstilstand door van heel 
Nederland één 6-minuten-
zone te maken.

Minder ziekte
Laten opgroeien van een 
structureel hartgezondere 
generatie.

Minder leed
Vergroten van de regie  
over eigen leven en zorg.

Meer kennis
Investeren in weten-
schappelijk onderzoek  
met impact.

Meer fondsen en meer 
beweging
Door middel van vergroten 
van kennis over en 
bewustwording van de ernst 
en urgentie van hart- en 
vaatziekten en de rol van 
de Hartstichting, beweging 
creëren in de samenleving 
en fondsen werven om  
wetenschappelijk onder-
zoek te kunnen doen en 
voorlichting te kunnen 
geven. 

Onze relevantie voor

samenleving 
• Minder hart- en vaat- 

p atiënten en minder sterfte 
door hart- en vaatziekten.

• Lagere zorgkosten.
• Snellere en betere zorg  

voor patiënten.
• Werkgelegenheid.
• Stimuleren economie (met 

name MKB) door innovatie.
• Hogere arbeids participatie.
• Kennis over hart- en vaat-

ziekten verspreiden.

klanten/relaties
• Gelegenheid bieden zelf bij 

te dragen aan de strijd tegen 
hart- en vaatziekten  
en levens te redden.

• Invulling geven aan Maat-
schappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO).

mensen
• Meer kans op een langer, 

gezond leven.
• Meer kans op het voorkomen 

van hart- en vaatziekten.
• Snellere en betere opsporing 

en behandeling van hart- en 
vaatziekten; hogere kwaliteit 
van leven.

• Meer steun bij hart- en 
vaatziekten en minder leed. 
Minder beperkingen.

• Zelf invulling kunnen geven 
aan gezond leven.

Onze bronnen

T.b.v. beleidsbepaling
Behoeften van onze stake-
holders en ontwikkelingen 
om ons heen.
• Behoeften en wensen van 

patiënten met hart- en 
vaatziekten.

• Belangrijke vraagstukken 
hart- en vaatziekten.

• Trends op het gebied van 
gezondheid en hart- en 
vaatziekten.

• Trends in de maatschappij.
 
T.b.v. realisatie van  
projecten
Onze mensen en samen-
werkingspartners.
• Expertise op het gebied 

van hart- en vaatziekten 
en fondsenwerving.

• Samenwerkingskansen 
die verbeteringen  
versnellen.

• Bijdragen van donateurs, 
vrijwilligers, ambassa-
deurs, sponsors en vele 
anderen.
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Trend Kans of risico Actie
• Vergrijzing, toename van  

het aantal hart- en vaatpatiënten. 
• Mensen leven langer en zijn  

vaker chronisch ziek.

Kansen:
• Meer aandacht voor hart- en  

vaatziekten.
• Groei van het aantal donateurs.
Risico’s:
• Aandacht gaat weg bij preventie.
• Aandacht gaat weg bij jongeren: 

 beïnvloeding beeld van hart- en 
 vaatziekten.

• Meer aandacht voor de kwaliteit van leven 
van patiënten met chronische hart- en 
vaatziekten, zoals:
• Het zelf weloverwogen keuzes  

kunnen maken in de behandeling.
• Werken aan het zelfstandig blijven van 

patiënten.
• Beeldvorming t.a.v. hart- en vaat ziekten 

beïnvloeden om urgentie en relevantie 
te laten zien.

• Dikker wordende jeugd.
• On gezonder wordende samenleving.

Risico: 
• Toename van hart- en vaatziekten  

in de toekomst.

• Verder inzetten op preventie.

• Terugtredende overheid en  
marktwerking in de zorg,  
leidend tot veranderingen in  
de  (organisatie van de) zorg.

Risico:
• Huidige dienstverlening aan  

patiënten en naasten niet voldoende.
Kans:
• Samenwerking met nieuwe partijen, 

nieuwe rol.

• Belangen van patiënten behartigen,  
vooral als het gaat om de kwaliteit van  
de zorg.

• Stimuleren van verbeteringen en 
 vernieuwingen in de hart- en vaatzorg.

Technologische  
ontwikkelingen:
• Opkomst van eHealth:gebruik van nieuwe 

technologie in de zorg.
• Opkomst van precisiegenees kunde 

 (geneeskunde op maat).

Kansen: 
• Nieuwe producten, diensten en manieren 

om (praktische) hulp te bieden aan 
 patiënten, naasten en publiek.

• Nieuwe manieren om doorbraken te 
realiseren.

• Nagaan hoe de Hartstichting met deze 
technologie meer kan halen uit/t.b.v. de 
 resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

• Samenwerkingen tussen patiënten, 
donateurs, vrijwilligers, onderzoekers 
en bedrijven verder stimuleren en beter 
ondersteunen met deze technieken.

Ontwikkelingen sector:
• Afname van donateurs loyaliteit en  

-vertrouwen in goededoelensector  
en goede doelen.

• Toename van het aantal goede doelen.
• Focus op beleving.

Risico’s:
• Dit kan leiden tot een afname van de voor 

onze strijd beschikbaar komende gelden.
• Nieuwe manieren van fondsenwerving 

geven mogelijk niet direct resultaat. 

• Meer betrekken van donateurs bij ons 
werk en verder werken aan vertrouwen, 
impact verantwoording en transparantie.

• Andere, nieuwe groepen mensen 
 aanspreken en activeren om zo ons 
 netwerk te vergroten.

• Innovatieve fondsenwervende  
activiteiten starten.

• Cultuurveranderingen beïnvloed  
door technologische vernieuwing 
(deeleconomie, platformeconomie,  
et cetera).

Risico: 
• investering in nieuwe manieren van wer-

ken nodig, zonder garantie tot succes.
Kans:
• mogelijkheden tot het bereiken van 

 nieuwe relaties.

• Pilots opzetten om te  
experimenteren met nieuwe  
proposities en businessmodellen.

Trends & risico’s

De maatschappij is voortdurend in beweging en De Hartstichting speelt 
continu in op kansen en houdt goed zicht op mogelijke risico’s. We zien het 
als onze taak om goed in te spelen op de behoeften die er leven.
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Risicobeleid

De Hartstichting besteedt veel aandacht aan het beheersen 

van risico’s. Maandelijks worden risico’s geanalyseerd door 

een risk council, waarin medewerkers van alle afdelingen 

zijn vertegenwoordigd. Zo wordt vastgesteld of beheers-

maatregelen voldoende zijn en of aanvullende acties nodig 

zijn. De rapportage van de risk council wordt besproken in 

het managementteam en ook de raad van toezicht wordt 

geïnformeerd. 

We onderscheiden vier risicotypen.

1. Financieel. Voorop staat het maximaal besteden van 

de aan ons toevertrouwde middelen aan onze doelstelling. 

Door een goede inrichting van processen en aanvullende 

richtlijnen wordt daar zorg voor gedragen. In het bijzonder 

letten we op risico’s bij contante geldstromen en op juiste, 

doelmatige en doeltreffende uitgaven en bestedingen.  

Om het inkomensrisico te beheersen, is in 2015 het beleid 

voor de collecte, acties en evenementen geactualiseerd. Een 

effectenportefeuille wordt aangehouden om aan financiële 

verplichtingen op lange termijn te kunnen voldoen. Het 

gaat dan vooral om toegezegde meerjarige subsidies voor 

onderzoek. Deze portefeuille wordt voorzichtig beheerd, 

wat in de praktijk betekent dat 75% wordt belegd in obli-

gaties met een gemiddeld risicoprofiel van AA- (Standard & 

Poor’s). De overige 25% bestaat uit aandelen. De aandelen-

portefeuille wordt voortdurend getoetst aan duurzame 

en maatschappelijke criteria. Het vermogensbeheer is 

uitbesteed en de auditcommissie houdt toezicht op de 

uitvoering.

2. Operationeel. We streven voortdurend naar verbetering 

van onze interne processen. In 2015 is bijvoorbeeld gestart 

met de invoering van een nieuw CRM-systeem, een systeem 

voor het beheren van onze klantrelaties. Dit systeem zal in 

2016 operationeel zijn en daarmee kunnen we een groot 

aantal operationele processen doelmatiger en doeltreffender 

uitvoeren. 

3. Reputatie. Onze reputatie is van groot belang om ons 

werk te kunnen blijven doen. Imagoschade kan leiden tot  

minder donateurs en vrijwilligers. Daardoor zouden we 

minder tijd en middelen kunnen besteden aan onze strijd 

tegen hart- en vaatziekten. We zijn ons zeer bewust van 

onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, we onder-

houden goede relaties met onze stakeholders en zijn 

 transparant over wat we doen. De afdeling communicatie  

speelt hierbij een ondersteunende rol, richting het 

 managementteam en alle medewerkers en vrijwilligers  

van de Hartstichting.

4. Strategisch. Bij het opstellen van de jaarplannen 

wordt gekeken of de strategische doelstellingen haalbaar 

zijn. In 2015 was er geen reden om af te wijken van deze 

doelstellingen. Het afgelopen jaar zijn wij gestart met een 

brede strategische verkenning om te komen tot een nieuw 

strategisch plan voor de periode 2018-2022. Daarvoor is een 

omgevingsanalyse gemaakt. Op een aantal onderdelen  

zijn bevindingen al gebruikt voor het jaarplan 2016.
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Risico-analyse belanghebbenden

Hoe wij communiceren met onze relaties leest u in de 
 Verantwoordingsverklaring op de pagina’s 110/111.
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Elke dag  
kunnen we 
levens redden

€ 4.180.454
uitgegeven aan  

het opzetten van de  
6-minutenzone in 2015

Dat is 9,2% 
van het totaal



Jaarlijks minstens 
1.000 extra mensen - 
levens redden

MINDER STERFTE

Per week krijgen zo’n driehonderd mensen buiten het ziekenhuis een 
hartstilstand. Als iemand binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en 
gedefibrilleerd, stijgen de overlevingskansen. Hulpdiensten zijn vaak niet 
binnen 6 minuten ter plaatse, daardoor sterven mensen die gered hadden 
kunnen worden. De Hartstichting wil jaarlijks 1.000 extra mensenlevens 
redden. Dat kan als heel Nederland een 6-minutenzone wordt. In een 
6-minutenzone komen buurtgenoten die kunnen reanimeren direct in 
actie. Zo redden we levens.
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Als reanimatie en defibrillatie binnen  
6 minuten start, stijgt de overleving naar 
25% bij een hartstilstand. Dit is nu 15%. 
De Hartstichting wil dat Nederland één 
6-minutenzone wordt waardoor iedereen 
binnen 6 minuten hulp kan krijgen.  

Om dit doel te bereiken, streeft de  
Hartstichting er naar dat: 
• elke buurt voldoende burgerhulpverleners 

heeft: vrijwilligers die kunnen reani-
meren en per sms of app opgeroepen 
worden en daardoor snel inzetbaar zijn. 

• elke buurt voldoende aangemelde 
AED’s heeft.

• zoveel mogelijk mensen een reanimatie-
cursus volgen en deze jaarlijks herhalen.

• jongeren leren reanimeren op school.

Doelstellingen
In 2017:
• zijn minstens 170.000 burgerhulp-

verleners in Nederland aangemeld bij 
een oproep systeem.

• zijn minstens 30.000 AED’s aangemeld 
bij een oproepsysteem, 24/7 beschikbaar. 

• is in alle meldkamers van 112 een  
oproepsysteem actief.

• doen 120 scholen mee met reanimatie-
onderwijs op school.

Minder sterfte

70.000 
cursisten opgeleid 
in 2015 door onze 

reanimatiepartners

394 
aangesloten 

reanimatiepartners 

104 
scholen deden mee 

aan Reanimatie-
onderwijs op school

9.900 
aangemelde 

AED’s

105.000 
burgerhulpverleners

Resultaten 2015

20



Dankzij een 
geslaagde 
reanimatie kon 
mijn vader 91 
worden

Daarom promoot de Stichting Reanimatie Drecht-
steden, waarvan ik cursusleider ben, al tien jaar de 
inzet van 6-minutenzones.  
Per week krijgen zo’n 300 mensen in Nederland een 
hartstilstand op straat, in de wijk of thuis. Er kunnen 
dus veel levens worden gered als mensen in de 
buurt van het slachtoffer kunnen reanimeren. Mijn 
vader was daarvan een goed voorbeeld. Hij kreeg 
op zijn 65ste een hartstilstand, maar is dankzij een 
geslaagde reanimatie uiteindelijk 91 jaar geworden.

Iedereen kan reanimeren leren, al moet je dat fysiek 
en mentaal aankunnen. Daarom promoten we 

ook samen met de Hartstichting het reanimatie-
onderwijs op school. In lessen op scholen en in 
sportclubs leren wij jonge mensen van 14 tot en 
met 19 jaar op een beat te reanimeren.
 Ze krijgen geen lang medisch verhaal, maar 
een praktische workshop. Met een film waarin 
jongeren plotseling een hartstilstand krijgen en 
een heel simpele boodschap: als iemand plotseling 
bewusteloos valt en niet (zichtbaar) ademt, dan 
gaat ie dood of is dood. En zo’n iemand moet je  
reanimeren. Daarna gaan we heel praktisch 
meteen oefenen. Ik zeg wel eens gekscherend dat 
ik het evangelie van de overlevingskansen breng. 
Maar zo simpel is het wel.
In december 2015 hebben we de voltallige selectie 
van Feyenoord en bekende Nederlanders een 
reanimatietraining gegeven. In totaal zo’n vijftig 
deelnemers. Deze actie had als doel meer bekend-
heid te geven aan het belang van reanimatie en 
6-minutenzones en daarin zijn we geslaagd. Er is 
veel aandacht geweest voor de training, onder 
meer in verschillende media. De BN’ers hebben 
het actief gedeeld met hun achterban op Twitter, 
Facebook en Instagram. Drie van die BN’ ers zijn 
zelfs burgerhulpverlener geworden.’

‘Als ambulanceverpleeg-
kundige merk ik elke dag 
dat de over levingskans bij 
een hartstilstand toeneemt 
als je de reanimatie al start 
voor dat de ambulance 
komt.

Robert Vreugdenhil 
Cursusleider Stichting Reanimatie Drechtsteden
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Hartslag van het Legioen:  
aandacht voor de 6-minutenzone
Op 8 november 2015 werd de spanning van supporters 

gemeten tijdens de wedstrijd Feyenoord-Ajax. Opel en 

Feyenoord deden tijdens de wedstrijd 100 supporters  

een hartslagmeter om en konden zo de spanning meten. 

Met de actie werd aandacht gevraagd voor burger-

hulpverlening.

Reanimatietraining voor BN-ers  
om bekendheid te geven aan  
6-minutenzones
De selectie van Feyenoord en 25 bekende Nederlanders uit 

de sport, entertainment en politiek kregen 7 december 2015 

een reanimatietraining. De bijeenkomst was het gevolg 

van een unieke samenwerking tussen Opel, Feyenoord en 

de Hartstichting. Het doel: meer bekendheid geven aan het 

belang van burgerhulpverleners, reanimatie en 6-minuten-

zones. De training leverde veel positieve publiciteit op. 

Veel media besteedden er aandacht aan. Dit waren onder 

meer NOS Langs de lijn, AD, De Telegraaf, Shownieuws, 

Voetbal International en veel lokale/regionale media. 

Daarnaast schonken de BN’ers en de selectie van Feyenoord 

ook via Facebook, Twitter en Instagram aandacht aan de 

reanimatietraining. 

Succesvolle campagne zorgt voor 
31.000 nieuwe burgerhulpverleners
Om meer burgerhulpverleners te werven, is eind 2015 een 

massamediale publiekscampagne gestart onder de groep 

mensen die al kunnen reanimeren. De campagne zorgde in 

december 2015 en januari 2016 voor maar liefst 31.000 nieuwe 

burgerhulpverleners. Maar we zijn er nog niet. Daarom 

wordt deze succesvolle campagne in juni 2016 herhaald.

Activiteiten 2015
Inmiddels hebben alle 112-meldkamers een oproepsysteem voor 
burgerhulpverleners en AED’s. In 2015 hebben we daarom ingezet op het 
vergroten van de bekendheid van het oproepsysteem en het werven van 
burgerhulpverleners.



300 hartstilstanden 
per week

van de volwassenen heeft 
ooit een reanimatiecursus 
gevolgd
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Duurzame samenwerking met  
scholen Reanimatieonderwijs  
op school
De Hartstichting is samenwerkingsovereenkomsten aan-

gegaan met scholen die aan reanimatieonderwijs op school 

meedoen. Reanimatieonderwijs op school is een voor 

Nederland en Europa uniek project. De Hartstichting biedt 

middelbare scholen een uitgebreid lesprogramma aan. In de 

lessen leren jongeren reanimeren en een AED bedienen. Zo 

investeren we in een generatie die al jong leert reanimeren.

Met de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is afge-

sproken om de komende drie jaar op 40 scholen in de regio 

reanimatieonderwijs op school aan te bieden. 120 scholen 

hebben zich aangemeld om minimaal drie jaar reanimatie-

les aan jongeren van veertien jaar en ouder te geven.

36.000 handtekeningen voor  
structureel reanimatieonderwijs
De Hartstichting bood het Platform Onderwijs2032 in 2015 

36.000 handtekeningen aan, om te vragen na te denken 

over structureel reanimatieonderwijs op middelbare  

scholen. Hiervoor werken we samen met het Oranje Kruis, 

het Rode Kruis en de Taskforce QRS. De Taskforce QRS is 

een organisatie van studenten geneeskunde die reanimatie-

onderwijs geven op scholen.

Het verbeteren van bestaande 
activiteiten blijft belangrijk
De Hartstichting heeft nauw samengewerkt met de 

 oproepsystemen Hartveilig Wonen en HartslagNu om het 

wervingsproces van burgerhulpverleners te verbeteren. 

Samenwerken met gemeenten is belangrijk. Vaak zijn 

6-minutenzones gestart door vrijwilligers. Gemeenten 

kunnen er voor zorgen dat 6-minutenzones goed blijven 

functioneren.
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0%

<0,25%

0,25 - 0,50%

0,50 - 0,75%

0,75 - 1,00%

1,00% of meer

Onze Reanimatiepartners, HartslagNu en  
Hartveilig Wonen, Feyenoord, Opel, Veiligheids-
regio Midden- en West-Brabant, Oranje Kruis, 
Rode Kruis, Taskforce QRS (Organisatie van 
studenten geneeskunde die reanimatie onderwijs 
geven). GGD Haaglanden, IZZ en alle 
 burgerhulpverleners.

We doen het niet alleen! 
Wij bedanken iedereen die 
heeft bijgedragen! In het 
bijzonder voor 2015: 

LEERMOMENT

Campagne werving  
burgerhulpverleners trekt 
meer vrijwilligers aan
In de eerste helft van 2015 zetten we in op  
het werven van burgerhulpverleners via 
onze netwerken en samenwerkingspartners. 
Halverwege 2015 realiseerden we ons  
dat het doel om in 2017 minstens 170.000 
geregistreerde burgerhulpverleners in  
Nederland te realiseren niet mogelijk is 
zonder grotere publiekscampagne.  
Bekendheid van het systeem is rand-
voorwaarde voor aanmelding. 

VOORUITBLIK 

• In 2016 zetten we verder in op het werven van 
burgerhulpverleners. Vooral in de Randstad 
zijn nog veel burgerhulpverleners nodig. 
De spreiding (zie kaartje) van de AED’s en 
burgerhulpverleners moet goed zijn om van 
Nederland daadwerkelijk een 6- minutenzone 
te maken.

• We lopen achter op onze doelstelling 30.000 
aangemelde AED’s. De Hartstichting onder-
zoekt hoe eigenaren van een AED te moti-
veren zijn om hun AED bij een oproepsysteem 
aan te melden. Het aanmelden gaan we 
makkelijker maken. Verder gaan we onder 
AED-eigenaren campagne voeren om hun 
AED’s aangemeld te krijgen voor de oproep-
systemen. 

• Om de 6-minutenzones te laten slagen, 
moeten alle meldkamerregio’s de (geplaatste) 
oproepsystemen actief gebruiken. Betere 
samenwerking is daarom een voorwaarde.

Red een leven  
in uw buurt

Dekking 
burgerhulpverlening  
(1% = 100% dekking in  
het betreffende gebied) 

M
IN

D
ER

 S
TE

R
FT

E



€ 3.586.359
uitgegeven aan Hart-

gezonde jeugd in 2015.
Dat is 7,9% van het totaal.

Elke dag gezond 
eten en voldoende 
bewegen 



Een structureel 
gezonder 
Nederland

MINDER ZIEKTE

‘Jong geleerd is oud gezond.’ Jong aangeleerde gezonde gewoonten 
betalen zich een leven lang terug. Daarom maakt de Hartstichting 
zich sterk voor een hartgezonde jeugd. En zet ze doelgericht in op 
tabaksontmoediging en het bestrijden van overgewicht onder kinderen. 
Elke dag gezond eten, voldoende bewegen en niet roken. Dat verkleint  
de kans dat jongeren op latere leeftijd hart- en vaatziekten krijgen.  
We doen dit samen met partijen die vergelijkbare doelen hebben. 
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Eén op de 7 kinderen in Nederland heeft 
overgewicht. Bovendien stijgt dit aantal. 
Daarnaast roken er nog steeds veel te veel 
jongeren, elke dag steken 100 kinderen 
hun eerste sigaret op. Overgewicht en 
roken kunnen op latere leeftijd leiden tot 
hart- en vaatziekten. Met het speerpunt 
hartgezonde jeugd streven we ernaar 
dat komende generaties minder hart- en 
vaatziekten krijgen. 

Doelstellingen
In 2017:
• hebben 1.000 scholen het vignet  

Gezonde School gekregen op het  
thema Voeding.

• is Kindermarketing voor ongezonde  
voedingsmiddelen verboden.

• is onze dagelijkse voeding een stuk  
gezonder (minder zout, vet en suiker).

• wordt de eerste rookvrije generatie  
geboren.

Minder ziekte

Alliantie Stop 
kindermarketing 

ongezonde  
voeding opgericht

Eerste rookvrije 
sportclub in  

Nederland: RCL 
Leiderdorp

Persoonlijke 
Gezondheidscheck 

gelanceerd 

Vignet Gezonde 
School met  

thema Voeding: 
380 scholen

Lancering campagne 
‘Rookvrije generatie’

Resultaten 2015
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Stimuleren 
werkt beter 
dan verbieden
‘Toen ik vier jaar geleden 
aantrad als directeur, werd 
ik meteen aan geklampt: of 
ik voor een continurooster 
kon zorgen. Dat kwam er. 
Vanaf dat moment bleven 
praktisch alle kinderen over. 

Toen we in de lunchtrommels keken – snoep, 
chips, zelfs bamisoep! – begon het balletje te 
rollen. In plaats van een boze brief aan de ouders, 
vroeg ik: wat is volgens jullie onze rol als school 
en waaraan hebben jullie behoefte? Dat werd 
op prijs gesteld. De Waterlelie is een openbare 
basisschool met 180 leerlingen. We staan in een 
wijk met veel hoogopgeleide ouders, die beiden 
werken. Je zou misschien anders verwachten, 
maar ze staan weinig stil bij gezonde voeding en 
voldoende beweging. Terwijl er wel behoefte aan 
is. Voor de school zelf gold dat ook. De docenten 
wilden graag, maar een echte aanpak ontbrak.
We kwamen in contact met project Gezonde 
School van de Hartstichting. Dat hielp ons op weg 

om gestructureerd verbeteringen aan te brengen. 
Tegenwoordig zien de lunchtrommels er gezonder 
uit. Ook traktaties zijn nu gezond. We hebben een 
nieuw schoolplein, dat veel beter is ingericht voor 
sport en spel. De meesters voetballen nu ook mee! 
De Waterlelie heeft met steun van de Hartstichting 
het vignet Gezonde School behaald. Het geeft aan 
dat we als school structureel werken aan de 
gezondheid van onze leerlingen en ons team. 
Verbetering is goed, maar je wilt het wel borgen. 
En dus leggen we elk jaar bij het begin het Gezonde 
Schoolconcept uit. De naschoolse activiteiten zijn 
sportief. In de schoolbrieven zetten we tips met 
alternatieven voor snoep. Er komt meer gym.  
En steeds vaker betrekken we ouders die zelf iets 
‘gezonds’ doen – van diëtiste tot kok tot topsport-
ouder – bij de schoolactiviteiten. 
We willen dat de kinderen opgroeien tot bewuste, 
vitale mensen, die zelf de regie voeren over hun 
leven. Dat doe je niet door te verbieden en te 
beleren. Wel door te stimuleren. Elke dag weer.  
Je merkt dat kinderen een positieve insteek heel 
snel oppikken. Volwassenen trouwens ook.’ 

Irma Ronkes Agerbeek, 
directeur obs De Waterlelie in Zoetermeer
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74% van de kinderen

75% van de kinderen

24% van de kinderen

van 12 tot 18 beweegt te weinig (CBS 2015)

van 12 tot 18 eet te weinig fruit en 
54% te weinig groente (5D p/W, CBS 2015)

van 16 tot 20 jaar rookt (CBS 2015)
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Gezonde school
Hoe krijg je scholen gezonder? De Hartstichting onder-

steunt sinds een aantal jaar de Gezonde School-aanpak 

vanuit de GGD. Een Gezonde School is een school die zich 

structureel en op een samenhangende manier inzet voor de 

gezondheid van leerlingen en leerkrachten. De Hartstichting 

brengt partijen bij elkaar en financiert projecten. Bij de 

meeste scholen ontbreekt het aan tijd en aan geld. Wij 

maken het voor de scholen mogelijk iemand in te huren 

om hen te adviseren. Scholen behalen het vignet Gezonde 

School als zij een gezonde leefstijl centraal stellen in het 

schoolleven. Er zijn diverse thema’s waarmee een school 

aan de slag kan om het vignet Gezonde School te halen, 

zoals voeding, sport en bewegen, roken en alcohol. In 2015 

besloot de Hartstichting scholen die aan de slag willen met 

het thema Voeding, intensiever te stimuleren dat vignet te 

behalen. Eind 2015 zijn 350 scholen bezig met het thema 

Voeding, als onderdeel van de Gezonde School-aanpak. 

Persoonlijke Gezondheidscheck
In februari 2015 lanceerden we met negen andere organi-

saties de Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC): het 

wetenschappelijke antwoord op het versnipperde aanbod 

van losse, vaak onbetrouwbare gezondheidstesten. Alle 

Nederlanders vanaf 18 jaar kunnen met de hulp van de  

PGC een persoonlijk gezondheidsrapport aanmaken.

De check doe je eenvoudig online en levert je een betrouw-

baar en genuanceerd antwoord op vragen als: hoe gezond 

leef ik nu eigenlijk en wat is voor mij het goede gewicht? 

De Hartstichting en Unilever hebben in 2015 aangekondigd 

samen campagne voeren om mensen aan te moedigen de 

PGC te doen. Het doel is om jaarlijks 300.000 deelnemers 

Activiteiten 2015
Het jaar 2015 stond in het teken van tabaksontmoediging en bestrijding 
van overgewicht onder kinderen. We zijn actief geweest op scholen om 
de Gezonde School te promoten en op sportvelden om deze rookvrij te 
krijgen. Ook met de twee allianties waarvan we deel uitmaken, hebben 
we flinke stappen in de goede richting gezet.

te laten weten hoe het ervoor staat met hun gezondheid. 

Daardoor zijn ze ook eerder bereid om actief aan de slag  

te gaan met het verbeteren van hun leefstijl. Het motto is  

‘Zelf aan de slag met je gezondheid als het kan, alleen 

 professionele hulp als het moet’. 

Stop kindermarketing ongezonde 
voeding
We richtten in 2015 met anderen de Alliantie Stop kinder-

marketing ongezonde voeding op. Wij vinden dat fabrikanten 

en supermarkten hun verantwoordelijkheid moeten nemen. 

Ze moeten voorkomen dat kleine kinderen worden bloot-

gesteld aan tv-reclames en sluikreclames in kinderboeken 

en vlogs voor ongezonde producten die te veel suiker en 

zout bevatten. Eén op de zeven Nederlandse kinderen 

onder de 13 jaar heeft overgewicht. Kinderen groeien op in 

een omgeving die een ongezond eetpatroon bevordert. Dat 

is mede te wijten aan de marketing van ongezonde voeding 

die zich richt op kinderen. Deze marketing beïnvloedt 

voedingskennis, voedingsvoorkeuren, koopgedrag en 

consumptie door kinderen en hun ouders.

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding wil 

kinderen beschermen tegen deze marketing. Dat doet de 

alliantie door te lobbyen voor: 

• een algeheel verbod op kindermarketing van ongezonde 

voeding (zowel tv-reclame als internet, als verpakkingen, 

et cetera).

We lobbyden intensief in politiek Den Haag om kinder-

marketing beter op de politieke agenda te krijgen. In de 

alliantie zijn (momenteel) vijftien instellingen verenigd.
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Alliantie Nederland Rookvrij!
De Alliantie Nederland Rookvrij, waarvan de Hartstichting 

deel uitmaakt, lanceerde in 2015 de campagne ‘Rookvrije 

generatie’. Deze campagne heeft tot doel dat in 2017 de eerste 

volledig rookvrije generatie wordt geboren. Strategie: het 

roken dusdanig de-normaliseren dat de nieuwste generatie 

überhaupt niet meer aan roken denkt. Dus zorgen dat die 

generatie niet meer in aanraking komt met sigaretten in 

winkels, bij pompstations, langs sportvelden, in cafés. 

Nieuw aan ‘Rookvrije generatie’ is de positieve insteek van 

de campagne. Niet meer de nadruk leggen op de slechte 

kanten van roken zoals in eerdere campagnes, maar een 

optimistisch beeld schetsen van hoe (mooi) de wereld is als 

die echt rookvrij is. ‘Rookvrije generatie’ gaat een generatie 

lang – tot het eerste generatie-lid 18 jaar wordt – lopen.  

Dus tot 2035. 

De campagne voeren we samen met de andere partijen,  

waaronder KWF en Longfonds, om zoveel mogelijk 

slagkracht te hebben in de strijd tegen roken. Daarnaast 

hebben de genoemde partijen binnen de campagne nog  

een eigen aandachtsgebied. 

De Hartstichting focust, binnen de ANR, specifiek op rook-

vrije sportterreinen. Want zeker daar waar men gezond aan 

het bewegen is, zou er toch niet gerookt mogen worden? 

Bij sportverenigingen mag dat buiten nog steeds wel. Zo 

komen veel kinderen op hun sportvereniging in aanraking 

met tabak. Rokende clubgenoten, trainers en ouders zijn 

geen goed voorbeeld voor jongeren. Zien roken, doet roken. 

De Hartstichting wil dat kinderen op de sportterreinen 

niet meer blootgesteld worden aan tabak: tijdens en na het 

 sporten. We helpen sportverenigingen om hun club rook-

vrij te maken. 

De Alliantie Nederland Rookvrij boekte in 2015 ook een 

concreet succes met de lobby voor verhoging van de accijns 

op shag met 70 cent per 50 gram. Doel is om de accijns op 

tabak jaarlijks te verhogen met 5 procent (plus inflatie) op 

sigaretten en 8 procent (plus inflatie) op shag. Het verhogen 

van de prijs van tabak heeft direct effect op de tabaks-

consumptie, vooral onder jongeren. Een belangrijk deel 

van de prijs van sigaretten bestaat uit accijnzen.
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LEERMOMENT

Gebrek aan tijd en geld belemmeren scholen om 
deel te nemen aan de Gezonde School-aanpak.  
De Hartstichting kon dat oplossen door adviseurs 
in te huren die de scholen hierbij kunnen helpen. 

VOORUITBLIK 

• Om ervoor te zorgen dat er in 2017 1.000 scholen 
zijn met het vignet Gezonde School, themacertifi-
caat Voeding, wordt er in 2016/2017 intensief met 
de Gezonde School  
en het ministerie van VWS samengewerkt.

• Kindermarketing en productverbetering  moeten 
blijvend op de politieke agenda komen, om contin-
ue druk uit te oefenen op politiek  
en industrie. 

• Samenwerken met sportbonden, gemeenten en 
uiteraard sportverenigingen, om in hoog tempo 
sportterreinen rookvrij te krijgen. 

Consumentenbond, Diabetes Fonds, foodwatch 
 Nederland, Gemeente Amsterdam, GGD Amsterdam,  
de Hartstichting, de Nederlandse Associatie voor de Studie 
van Obesitas, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, 
de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, 
de Obesitas Vereniging, het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds, en wetenschappers van Kinder Obesitas Centrum 
Heideheuvel (Olga van der Baan), Marleen van Baak en 
Jessica Gubbels van Universiteit Maastricht en  
Jaap Seidell van de Vrije Universiteit Amsterdam.
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Wij hopen dat steeds meer partijen zich achter de ‘Rook-

vrije generatie’ scharen. Ons doel is om de ‘Rookvije gene-

ratie’ in het nieuwe regeerakkoord te krijgen. Hoe meer 

partijen zich aansluiten, hoe beter. 

We doen het niet alleen! 
Wij bedanken iedereen die 
heeft bijgedragen! In het 
bijzonder voor 2015: 



Elke dag moet  
ik op tijd energie 
besparen

€ 5.399.864
uitgegeven aan ‘Regie op 

eigen leven en zorg’.
Dat is 11,9% van  

het totaal.
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Mensen met hart- en 
vaatziekten helpen 
de regie over hun 
leven te houden

MINDER LEED

Er leven in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen met een hart- of 
vaatziekte. Veel van deze mensen ervaren lichamelijke of psychische 
beperkingen. De Harstichting wil dat deze mensen verder kunnen met hun 
leven. We geven informatie, steun en een luisterend oor. Verder zetten  
we ons elke dag in voor een betere kwaliteit van zorg en behandeling. 

DOEL 36
RESULTATEN 36
ACTIVITEITEN 38



Het hebben van een hart- of vaatziekte kan 
zowel lichamelijk als psychisch zwaar zijn. 
De Hartstichting wil de last verminderen en 
mensen (weer) grip geven op hun leven  
en de geboden zorg. 

Wat we doen, valt uiteen in: 
• individuele belangen behartiging – 

voorlichting, bijeenkomsten, gesprekken, 
vakanties. 

• collectieve belangen behartiging – 
inzet t.b.v. betere kwaliteit van zorg  
en behandeling. 

De Hartstichting en De Hart&Vaatgroep  
– de patiëntenvereniging voor patiënten 
met een hart- of vaataandoening –, werken 
hierin nauw samen. Deze samenwerking 
heeft vorm gekregen in de gezamenlijke 
afdeling Patiënt en heeft als doel een effec-
tievere en efficiëntere organisatie te vormen 
dan wanneer we apart acteren. Samen 
krijgen we meer voor elkaar.

Doelstellingen
In 2017:
• maakt 50% van de mensen met een hart- 

of vaatziekte, hun naasten en geïnteres-
seerde groepen, gebruik van onze diensten. 
Zo willen wij patiënten, familie en overige 
betrokkenen steunen en sterken.

• hebben de Hartstichting en De Hart& 
Vaatgroep invloed op alle belangrijke  
beleidsbeslissingen op het gebied van 
hart- en vaatziekten. Zo bevorderen we 
goede kwaliteit van behandeling en zorg.

Minder leed

Hartvrienden 
het programma 

voor kinderen met 
een hartaandoening 

is gestart

TikkieRing 
wordt in 5 van de 6 
grote kinderhart-

centra aangeboden

816 
Tikkieringen  

uitgedeeld 

543.000 
contacten met  

patiënten en naasten

9.000 
vragen zijn  

beantwoord via  
telefoon, mail en brief

Resultaten 2015

> 1 miljoen 
brochures  verspreid 

(verstuurd + 
 gedownload) 
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Mijn klasgenootjes 
weten soms niet  
waardoor ik 
sneller moe ben
‘Ik ben Nadine, zit in 
groep 7 en woon samen 
met mijn ouders Nanno 
en Marguerite, broertjes 
Rutger (10), Jeroen (7) en 
hond Midas in Leiden. 

Ik skeeler en longboard graag, alleen kost mij  
dat meer energie dan andere kinderen. Ik ben 
namelijk geboren met een zeldzame hartafwijking 
en twee gaatjes in mijn hart. Hierdoor zijn mijn 
rechterhartklep en rechterhartkamer niet goed 
ontwikkeld, en heb ik toen ik 10 weken,  
9 maanden en 5 jaar was, zware hartoperaties 
gehad. Bij de laatste operatie heeft de arts van het 
LUMC ervoor gezorgd dat ik weer een gescheiden 
bloedsomloop heb en is de rechterkant van mijn 
hart buitenspel gezet. Ik doe dus nu alles met de 
linkerkant. Hierdoor heb ik weleens energietekort 

en kan ik in de tweede schoolpauze niet buiten spelen. 
Ook heb ik het sneller koud. Sommige kinderen van 
mijn klas weten dat wel, omdat ik vorig jaar een 
spreekbeurt heb gehouden. Maar anderen niet, en dan 
wil ik niet altijd vertellen waarom ik snel moe ben.

Ik heb via Hartvrienden een meisje van veertien 
ontmoet en met haar praat ik nu via Whatsapp.  
Met haar kan ik het wel delen als ik moe ben van het 
skeeleren of even gewoon in bed wil liggen, want  
ze weet meteen wat ik bedoel. Het is fijn om 
andermans verhalen te horen, al is ieders verhaal 
anders. Zelf denk ik dat ik nu wel elke dag goed met 
mijn ziekte omga en op tijd energie bespaar. Wat ik 
later wil doen? In een winkel werken of een eigen 
hondenuitlaatservice hebben, want ik vind het 
superleuk om met Midas te wandelen.’

Nadine (12)
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543.000 contacten met patiënten  
en naasten
In 2015 kwamen een half miljoen patiënten en naasten 

met ons in contact voor informatie, hulp en een luisterend 

oor via onze website, voorlichtingsmaterialen, informatie-

bijeenkomsten, trainingen en vakanties. Op deze manier 

steunen en helpen we mensen om meer grip op hun leven 

te krijgen. 

9.000 mensen per telefoon,  
e-mail of brief geholpen
Onze voorlichters van de Infolijn Hart en Vaten beant-

woordden in 2015 9.000 vragen over hart- en vaatziekten. 

Die vragen  kwamen binnen per telefoon, e-mail of via  

een brief.

935 leden van het Hart&Vaatpanel  
geven hun mening
Via het digitale Hart&Vaatpanel kunnen snel onderwerpen 

 besproken worden met patiënten en hun naasten. Er zijn 

zowel patiënten als hun naasten lid van. Sinds eind 2015 

zijn er 935 leden. We streven ernaar het panel uit te breiden 

tot minimaal 2.000 leden.

Start Hartvrienden voor  
hartpatiëntjes en hun familie
Jaarlijks worden 1400 kinderen met een hartaandoening 

geboren. We organiseren al verschillende activiteiten  

voor deze kinderen en hun ouders, zoals vakanties en de 

 TikkieRing. Hiermee willen we ze helpen de ziekte een plek 

te geven en beter over hun ziekte, bijvoorbeeld met vriendjes, 

te kunnen praten. In 2015 hebben we die activiteiten allemaal 

samengebracht in één programma: Hartvrienden. Zo zijn 

de informatie en de hulpmiddelen beter te vinden en te 

gebruiken. Op 8 november 2015 vond de feestelijke aftrap 

plaats in het Spoorwegmuseum in Utrecht. In november en 

december 2015 hebben 172 gezinnen zich bij dit programma 

aangesloten. 

TikkieRing, logboek en website om te helpen  
bij verwerking
Voor kinderen met een aangeboren hartaandoening is het 

extra lastig om de ziekte een plek te geven. Zij ondergaan 

op jonge leeftijd vaak zware operaties en kunnen zich niet 

altijd uiten. Jonge hartpatiëntjes hebben veel baat bij het 

gebruik van de TikkieRing. Zo kunnen ze als ze ouder zijn 

aan de hand van de bedeltjes die ze bij de verschillende 

onderzoeken en behandelingen krijgen met hun familie 

en vrienden over hun ziekte praten. Dat helpt hen bij het 

 verwerkingsproces. Bij de TikkieRing hoort ook een logboek. 

Activiteiten 2015

In 2015 hebben we ons gericht op het beter bedienen van mensen met 
informatie- en steunbehoeften, en het proactief bereiken van mensen 
die die behoeften hebben. Zo hebben we, naast de normale voorlichtings-
activiteiten, de pilot ‘Van ziekenhuis naar thuis’ en het nieuwe programma 
Hartvrienden gestart, Hart&Vaatcafés georganiseerd en ons 
Hart&Vaatpanel uitgebreid. 
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Hierin kunnen de ouders en het kind over de onderzoeken  

schrijven. Naast het logboek, is er in 2015 een website 

 gekomen (www.hartstichting/nl/hartvrienden/tikkiering) 

waar ouders en kinderen hun verhalen kwijt kunnen en 

kunnen delen met elkaar en hun omgeving. De TikkieRing 

is nu in 5 van de 6 kinderhartcentra verkrijgbaar. 

Vakanties voor hartpatiëntjes en hun familie:  
onbezorgd er even uit
Kinderen met een aangeboren hartaandoening kunnen 

alleen of met hun gezinsleden op vakantie en zo in contact 

komen met andere kinderen die in dezelfde situatie zitten 

als zij. 95 vrijwilligers inclusief een medisch team zorgen 

jaarlijks voor een onvergetelijke vakantie. In 2015 zijn er  

8 vakanties georganiseerd voor 178 deelnemers.

Ervaringen delen met Hartenwijzers
Een Hartenwijzer is een ouder van een kind met een hart-

aandoening, die andere ouders van een kind met een aange-

boren hartaandoening op weg helpt. Zo helpen ze met hun 

eigen ervaring ouders door deze moeilijke periode heen. Zij 

hebben dezelfde hectische periode achter de rug en weten 

dus waar ouders tegenaan lopen. Wij hebben deze ouders 

getraind en brengen de ouders bij elkaar.
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Jaarlijks worden  
1.400 kinderen geboren  
met een hartaandoening

1 miljoen  
hart- en vaatpatiënten
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Verzekeringspolis voor  
hartpatiënten biedt beter passend 
verzekeringspakket
Er is samen met zorgverzekeraar VGZ een speciale polis 

opgesteld voor hart- en vaatpatiënten. Patiënten kunnen 

hierdoor in 2016 voor een aantrekkelijke prijs een verzeke-

ring afsluiten die ook beter bij hun situatie aansluit.  

We zijn nu in gesprek om voor 2017 een nog beter aanbod 

te realiseren. 

Introductie Hart&Vaatcafés:  
laagdrempelige plek voor  
kennis delen
In 2015 zijn er 21 Hart&Vaatcafés in en met ziekenhuizen 

georganiseerd. Hartpatiënten krijgen hier informatie en 

gaan met elkaar in gesprek. Ze vinden een luisterend oor en 

wisselen ervaringen, informatie en tips uit. Het Hart&Vaat-

café blijkt een laagdrempelige plek waar patiënten en hun 

naasten graag komen.

Keuzehulp geïntroduceerd: patiënt 
en behandelaar maken samen keuzes 
We hebben in 2015 aan verschillende keuzehulpen mee-

gewerkt die hartpatiënten helpen samen met hun arts een 

goede behandelingskeuze te maken. Deze keuzehulpen 

worden nu in de praktijk gebruikt. Ze beschrijven verschil-

lende behandelmethoden die een cardioloog tijdens het 

gesprek aan de patiënt kan voorleggen, om zo gezamenlijk 

de beste keuze te bespreken.

Pilot ‘Van ziekenhuis naar thuis’:  
nazorg in de eerste fase thuis
De pilot ‘Van ziekenhuis naar thuis’ met het Radboudumc 

in Nijmegen is in november 2015 gestart. De pilot omvat 

een nazorgservice voor patiënten. Zij worden na ontslag uit 

het ziekenhuis door een voorlichter van de Infolijn Hart en 

Vaten gebeld met als doel hen tijdens de eerste moeilijke fase 

thuis houvast te bieden. De voorlichter biedt een luisterend 

oor en dient als vraagbaak. De ervaringen van de pilot worden 

nu geëvalueerd.
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Radboudumc, Kinderhartcentra Leids Universitair 
Medisch Centrum (LUMC), het Universitair Medisch 
Centrum Groningen (UMCG), het Wilhelmina  
Kinderziekenhuis (WKZ), het VUmc in Amsterdam en 
het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag, VGZ,KPN 
Mooiste Contact Fonds, wetenschappelijke verenigingen 
(NVVC, NIV, NvvH), kennisinstituten (ZonNw en 
Nivel), De Hart&Vaatgroep.

VOORUITBLIK

• In 2016 willen we een start maken met het 
digitaliseren van onze voorlichtingsmaterialen  
om zo nog meer mensen te kunnen bereiken en 
helpen. 

• In Nederland leven ongeveer 9.000 jongeren  
tussen de 12 en 18 jaar met een hartaandoening. 
Door hun hartaandoening kunnen ze niet overal 
aan mee doen en dit zorgt regelmatig voor 
onbegrip bij leeftijdsgenoten. Deze jongeren 
voelen zich hierdoor soms eenzaam, hebben  
minder zelfvertrouwen en moeite om deel te  
nemen aan het sociale leven. We willen jongeren 
met een hartaandoening met elkaar en met hun 
leeftijdsgenoten in contact brengen. Samen met 
het KPN Mooiste Contact Fonds gaan we hiervoor 
in 2016 een aantal hulpmiddelen ontwikkelen. 

Regionale bijeenkomsten:  
informatie in eigen buurt
138 landelijke en regionale bijeenkomsten voor 

 patiënten en naasten. Deze bijeenkomsten hebben een 

informerend/voorlichtend karakter. Er is altijd ruimte 

en gelegenheid voor lotgenotencontact.

Participatie in 10 richtlijnen:  
samen werking voor een beter  
resultaat 
In 2015 hebben we samen met patiënten en zorgaan-

bieders 10 richtlijnen voor verschillende behandelingen 

van hart- en vaatziekten opgesteld. Een goede richtlijn 

beschrijft naast behandelopties ook de organisatie  

van de zorg en is een co-productie van behandelaar  

en patiënt.

Realisatie van 10 sets kwaliteits-
criteria: perspectief van de patiënt
In 2015 zijn 10 nieuwe sets kwaliteitscriteria opgesteld. 

Deze sets beschrijven wat goede zorg en behandeling 

zijn vanuit het perspectief van de patiënt. Deze 

kwaliteits criteria worden onder meer gebruikt bij het 

opstellen van richtlijnen, informatiemateriaal en in de 

gesprekken met zorgverzekeraars over zorginkoop.

Onderzoek naar de communicatie 
tussen patiënten en cardiologen 
levert leerpunten op
In 2015 hebben we onderzoek gedaan naar de ervaringen 

die patiënten en hun cardiologen hebben met hun 

onderlinge communicatie. De leerpunten worden 

gebruikt voor een nog te ontwikkelen communicatie-

training voor cardiologen. Dit moet ertoe leiden dat de 

patiënt, als hij de spreekkamer verlaat, beter begrijpt 

wat zijn situatie is. 
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We doen het niet alleen! 
Wij bedanken iedereen die 
heeft bijgedragen! In het 
bijzonder voor 2015: 



Elke dag komen  
we een stapje dichter 
bij de oplossing

€ 17.079.713
uitgegeven aan Weten-
schappelijk onderzoek.

Dat is 37,8% van 
het totaal.
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Wetenschappelijk  
onderzoek  
met impact

MEER KENNIS

Er zijn 1 miljoen hart- en vaatpatiënten in Nederland. Elke dag overlijden 
er meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten. Bij vrouwen is het 
zelfs doodsoorzaak nummer 1. Meer onderzoek en kennis zijn nodig om 
ziekte en sterfte te voorkomen. De Hartstichting financiert en stimuleert 
onderzoek mede dankzij heel veel donateurs. De Onderzoeksagenda, die 
in 2014 is opgesteld, geeft richting aan onze onderzoeksfinanciering.  
We werken nu heel gericht op bepaalde thema’s waar de urgentie hoog is. 
Daardoor verwachten we meer doorbraken, die tot oplossingen leiden. 

DOEL 44
RESULTATEN 44
ACTIVITEITEN 47



Onderzoek is nodig om meer te weten te 
komen over het voorkomen, herkennen, 
behandelen en beter leven met hart- en 
vaatziekten. Met het onderzoek dat we 
financieren kunnen we oplossingen 
realiseren.  

Dit doen we door: 
• het vinden en ondersteunen van  

individuele talentvolle onderzoekers via de 
zogeheten Dekkerbeurzen (zie pag. 48);

• het laten samenwerken van toponder-
zoekers met verschillende disciplines  
in grote samenwerkingsverbanden;

• het volgen van de Onderzoeksagenda, 
waarmee we focus hebben aangebracht  
op een aantal thema’s. De Onderzoeks - 
agenda is in 2014 opgesteld door allerlei 
betrokkenen (waaronder patiënten,  
artsen, wetenschappers, publiek)  
(zie pag. 47) 

Doelstellingen
In 2017:
• hebben we een talentontwikkelings-

programma gerealiseerd waardoor meer 
onderzoekers nationaal en internationaal 
succesvol zijn.

• hebben we 12-15 onderzoekslijnen/ 
thema’s gestimuleerd en gefinancierd.

• zijn bij 60 procent van de onderzoeken 
eindgebruikers betrokken.

Meer kennis

DEKKER
BEURS

Nieuw meet instrument  
hartfalen

 Nieuwe  
behandeling  

boezemfibrilleren

12
Dekkerbeurzen 

uitgereikt

Nieuw meet-
instrument  

slagaderverkalking 

Ontdekking 
invloed erfelijke 

factoren

2 
CVON-aanvragen 

toegewezen

Nieuw meet instrument  
hartinfarct

Nieuw meet-
instrument gezonde 

bloedvaten 

Resultaten 2015
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‘Het hart van de vrouw 
verschilt fundamenteel van 
het hart van de man. Dat 
weten we nog niet zo lang. 

Het meeste onderzoek was altijd gericht op het 
mannenhart en we dachten dat de uitkomsten 
daarvan automatisch ook voor het vrouwen hart 
golden. Maar hart- en vaatziekten ontwikkelen 
en uiten zich bij vrouwen vaak anders dan bij 
mannen. Daardoor komt het nog steeds te veel 
voor dat bij vrouwen verkeerde diagnoses 
worden gesteld en hart- en vaatziekten zelfs niet 
wordt herkend. 

Ik ben coördinator van Queen of Hearts – een 
groep wetenschappers uit vijf Nederlandse 
academisch-medische centra. We zetten speciaal 
in op het maken van een inhaalslag. Die moet 

ervoor zorgen dat onderzoek naar, en behandeling 
van, hart- en vaatziekten bij vrouwen structureel 
verbetert. 

Sinds 2013 onderzoeken we bijvoorbeeld of we 
hartfalen bij vrouwen eerder kunnen opsporen. 
Dat doen we door een nieuwe bloedtest te 
ontwikkelen. Het gaat om een bepaalde vorm van 
hartfalen die vooral veel bij vrouwen voorkomt. 
Een vorm waarvan artsen een aantal decennia 
geleden niet eens wisten dat die bestond en die 
momenteel nog niet goed te behandelen is. Het 
vereist nog veel onderzoek en een lange adem om 
deze ziekte te ontrafelen. We zijn heel blij dat de 
Hartstichting dit onderzoek financiert.’ 

dr. Hester den Ruijter
Coördinator van Queen of Hearts 
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Hart- en vaat-
ziekten worden bij 
vrouwen vaak te 
laat herkend
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1. Eerder herkennen  
van hart- en vaatziekten
We willen hart- en vaatziekten eerder herkennen. 
Dit redt levens en voorkomt onherstelbare schade. 
In 2020 moet precies in kaart zijn gebracht welke 
klachten op hart- en vaatziekten wijzen. 

2. Hart- en vaatziekten bij vrouwen
We willen hart- en vaatziekten bij vrouwen net 
zo goed voorkomen, herkennen en behandelen 
als bij mannen. Daarvoor moeten in onderzoek 
én zorg de verschillen tussen mannen en vrouwen 
standaard in acht worden genomen.  
De kennisachterstand over vrouwen moet in 2020 
zijn ingehaald.

3. Betere behandeling van hart-
falen en hart ritmestoornissen 
Veel te hoge, onregelmatige hartslag (boezem-
fibrilleren) en hartfalen willen we in 2025 al kunnen 
opsporen en behandelen als mensen nog geen of 
nauwelijks klachten hebben. We willen veel te 
hoge, onregelmatige hartslag (boezemfibrilleren) 
en hartfalen kunnen opsporen en behandelen als 
mensen nog geen of nauwelijks klachten hebben. 
Behandeling moet niet alleen gericht zijn op 
klachtenvermindering, maar ook de veroudering 
van het hart afremmen.

4. Acute behandeling van  
beroertes
Snel behandelen voorkomt of beperkt hersen-
schade bij beroertes en vergroot de kans op een 
zelfstandig leven erna. Daarom moet in 2025 de 
behandeling binnen anderhalf uur na de eerste 
klachten starten bij een op de drie patiënten. 

5. Nieuwe manieren om een  
gezonde leefstijl lang vol te houden 
We ontwikkelen drie nieuwe, bewezen manieren 
om een gezonde leefstijl duurzaam vol te houden. 
In 2020 is er een nieuw, effectief en toegankelijk 
concept voor leefstijlbegeleiding voor mensen met 
hart- en vaatziekten. Partijen die onderzoek doen 
op het gebied van gezonde leefstijl gaan met een 
nationaal gecoördineerde aanpak hun krachten 
bundelen.

Onderzoeksagenda 
Ambities per thema
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Activiteiten 2015
In 2015 hebben we hard gewerkt om de Onderzoeksagenda verder uit 
te werken en hebben we de eerste stappen gezet in het financieren van 
onderzoek op de thema’s van de Onderzoeksagenda. We hebben de 
jaarlijkse Dekkerbeurzen aan onderzoekers uitgereikt. En verder zijn er 
in 2015 resultaten uit eerder gefinancierd onderzoek bekend geworden. 

Onderzoeksagenda
In 2015 werkte de Hartstichting voor het eerst met de 

nieuwe Onderzoeksagenda. Op de onderzoeksagenda 

staan vijf thema’s waarin de Hartstichting de komende vijf 

jaar extra wil investeren. De thema’s zijn in 2014 op basis 

van wensen uit de samenleving vastgesteld (van burgers, 

 wetenschappers, zorgprofessionals, donateurs en patiënten). 

Aan de hand van deze agenda stimuleert de Hartstichting 

extra onderzoek. Onderzoek is vaak een kwestie van jaren 

zoeken en experimenteren voordat je de resultaten kunt 

vertalen naar behandelingen en medicijnen. Vandaar dat de 

Onderzoeksagenda de beoogde resultaten over 10-15 jaar 

beschrijft.

Stand van zaken 2015
In 2015 hebben we – samen met de stakeholders – voor 

alle thema’s ambities verwoord. Dit is belangrijk omdat 

we daarmee bepalen wat we – mede met wetenschappelijk 

 onderzoek – voor dit thema willen bereiken. Daar kunnen  

we vervolgens een plan voor opstellen. Op een aantal 

 thema’s hebben we al vervolgstappen gezet. 

1. Thema ‘Eerder herkennen hart- en vaatziekten’ 
We hebben Nederlandse onderzoekers opgeroepen onder-

zoeksvoorstellen in te dienen. De ingediende aanvragen 

doorliepen in 2015 een strenge selectieprocedure. In 2016 

maken we bekend welke voorstellen we honoreren.  

We werkten hierin samen de Stichting Technologische 

Wetenschap (STW) : samen maken we 10 miljoen euro vrij 

voor nieuw onderzoek. 

2. Thema ‘Hart- en vaatziekten bij vrouwen’ 
Vanaf 2015 moeten onderzoekers die subsidie aanvragen 

bij de Hartstichting standaard de mogelijke verschillen 

tussen mannen en vrouwen meenemen in hun onderzoek. 

Zo dringen we de kennisachterstand op het gebied van 

vrouwen en hart- en vaatziekten terug. 

3. Thema ‘Betere behandeling hartfalen  
en hartritmestoornissen’ 
We stimuleerden dit jaar vooral de samenwerking tussen 

artsen, wetenschappers en ziekenhuizen. We bevorderen 

dat ze onderzoeksresultaten zoveel mogelijk met elkaar 

uitwisselen en gebruiken voor verder onderzoek. 

4. Thema ‘Acute behandeling beroertes’ 
Als eerste stap in het kader van het onderwerp beroerte 

op de Onderzoeksagenda, stelde de Hartstichting in 2015 

6 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar betere 

behandeling van acute beroertes. In 2015 werd een oproep 

gedaan voor projectvoorstellen. Daarop werd een nieuw, 

nationaal onderzoeksconsortium opgericht: COnsortium 

for New TReatments of Acute STroke (CONTRAST).  

De onderzoekers focussen op een methode die hersen-

schade bij een herseninfarct beperkt. Deze methode wordt 

verbeterd en voor veel meer patiënten toepasbaar gemaakt.

5. Thema ‘Nieuwe manieren om een gezonde 
 leefstijl lang vol te houden’
In 2015 zocht de Hartstichting samenwerking met andere 

partijen. In 2016 leidt dit tot een gezamenlijke subsidie-

oproep van de Hartstichting en ZonMw om kennis te 

vergaren over manieren om langdurig gezond te leven.
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Kwaliteit voorop  

Onderzoeksvoorstellen wetenschappelijk  
én maatschappelijk beoordeeld
Zoals gebruikelijk doorlopen alle onderzoeksvoorstellen  

bij de Hartstichting een uitgebreide wetenschappelijke 

 beoordelingsprocedure. 

Daarnaast is in 2015 is de Commissie Maatschappelijke 

Kwaliteit (CMK) geïnstalleerd. Daarin zitten zorgverleners, 

patiënten, hun verwanten en vertegenwoordigers uit de hele 

breedte van de maatschappij. Kortom, de ‘eindgebruikers’ die 

belang hebben bij de uitkomsten van onderzoek op hart- en 

vaatziekten. Deze commissie heeft een serieuze stem in de 

beoordeling van subsidieaanvragen. Ze geeft ook advies over 

de maatschappelijke kwaliteit van onderzoek. Onderzoeks-

resultaten vinden niet vanzelf de weg naar de kliniek of zorg-

praktijk. De CMK beoordeelt bijvoorbeeld of er al tijdens het 

onderzoek rekening wordt gehouden met het toepassen van 

de onderzoeksresultaten in de toekomst. 

Jonge onderzoekers ontvangen beurzen
Collectanten en vrijwilligers van de Hartstichting reikten in 

januari de Dekkerbeurzen uit. Dit zijn persoonsgebonden 

beurzen voor talentvolle onderzoekers die hiermee de kans 

krijgen zich verder te ontwikkelen en belangrijk onderzoek 

te doen. De beurzen zijn vernoemd dr. E. Dekker, oud- medisch 

directeur van de Hartstichting (zie pag. 52). Twaalf jonge 

top onderzoekers ontvingen een Dekkerbeurs. Zes van de 

twaalf onderzoeken gaan zich focussen op het beter 

behandelen van hartfalen, een van de topthema’s op de 

onderzoeksagenda van de Hartstichting. Verder wordt onde r- 

 zoek gedaan naar erfelijke hartspierziekte, naar slag ader-

verkalking en hartinfarct, naar aangeboren hartafwijkingen 

en naar gezonde leefstijl. In totaal gaf de Hartstichting  

3,5 miljoen euro subsidie voor de Dekkerbeurzen. 

Onderzoeksresultaten in 2015

Nieuwe meetinstrumenten
Het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM) 

is een groot Nederlands samenwerkingverband tussen  

publieke en private partijen. Hierin werken 133 universi-

teiten, ziekenhuizen, bedrijven, fondsen en andere partners 

samen om nieuwe vindingen sneller bij de patiënt te brengen. 

De Hartstichting is een van de partners die investeert in  

het CTMM. In 2015 rondde het CTMM een aantal grote 

projecten af. De volgende methoden werden ontwikkeld:

• Eenvoudig de gezondheid van bloedvaten meten.

• Binnen vijf minuten meten of iemand met pijn op de 

borst een hartinfarct heeft.

• Sneller hartfalen vaststellen en prognose geven.

• Voorspellen welke slagaderverkalking gevaarlijk is. 

Artsen kunnen deze methodes in de toekomst toepassen 

bij mensen met klachten en/of patiënten. Dankzij deze 

resultaten is het ook mogelijk om nieuwe medicijnen tegen 

hart- en vaatziekten te ontwikkelen.

Nieuw medicijn
Groningse wetenschappers ontdekten in 2015 dat we de 

processen in de hartspiercel, die boezemfibrilleren veroor-

zaken, kunnen afremmen door de werking van eiwitten 

te verbeteren. Deze ontdekking maakt het mogelijk om 

medicijnen tegen dit fibrilleren uit te testen bij mensen. 

Zie: https://www.hartstichting.nl/actualiteiten/ 

nieuwe-behandeling-tegen-boezemfibrilleren- 

mogelijk-door-werking-eiwitten-te-verbeteren.

Erfelijkheid
De kans op dodelijke hartritmestoornissen is veel groter als 

de patiënt een ouder heeft die ook door zo’n ritmestoornis 

is getroffen. Wetenschappers van het AMC hebben de 

 erfelijke factoren ontdekt die iemands kans op hartritme-

stoornissen bij een hartinfarct vergroten. Lopend vervolg-

onderzoek, ook gesteund door de Hartstichting, moet nog 

meer erfelijke variaties opleveren. Artsen kunnen daardoor 

in de toekomst beter preventief behandelen. 

Zie: https://www.hartstichting.nl/actualiteiten/eerste- 

erfelijke-factoren-hartritmestoornissen-bij-hartinfarct- 

ontdekt.



In memoriam Bart Dekker

Groot voorvechter in de strijd  
tegen hart- en vaatziekten 

Op 25 november 2015 overleed dr. Egbart (Bart) Dekker op 93-jarige 
leeftijd. Hij was directeur van de Hartstichting van 1971 tot 1985.

Als een van de grondleggers van het reanimeren door 

burgers heeft Bart Dekker een grote bijdrage geleverd aan 

de strijd tegen hart- en vaatziekten. Mede dankzij zijn 

 initiatief en inspanningen kunnen nu twee miljoen mensen 

reanimeren, hangen er AED’s in openbare ruimten en is 

er een oproepsysteem voor burgerhulpverleners. In de tijd 

van Bart Dekker was reanimeren en het bedienen van een 

AED nog voorbehouden aan medisch professionals.  

Bart Dekker was in vele opzichten een belangrijk man voor 

de ontwikkeling van de Hartstichting.

Dekkerbeurzen
Dekker was tot het laatste moment nauw betrokken bij de 

strijd tegen hart- en vaatziekten. De Hartstichting heeft,  

ter ere van zijn bijdrage aan de strijd tegen hart- en vaat-

ziekten, de jaarlijkse beurzen voor jonge onderzoekers naar 

hem vernoemd. Hij was zelf tot het laatste jaar bij de uit-

reiking van de Dekkerbeurzen aanwezig. De Hartstichting 

biedt met deze financiële steun talentvolle onderzoekers 

de kans onderzoek te doen naar hart- en vaatziekten. Het 

stimuleert hen zich verder te ontwikkelen als hart- en vaat-

wetenschapper. Dekker reikte zoals altijd de laatste beurs 

in 2015 uit en hield daarbij (nogmaals) een vurig pleidooi 

voor het belang van wetenschappelijk onderzoek naar   

hart- en vaatziekten.

Snellenpenning
Dekker was ook houder van de Snellenpenning. Sinds 2006 

reikt de Hartstichting deze blijk van verdienste uit aan 

mensen die een bijzondere bijdrage geleverd hebben aan de 

missie en het succes van de Hartstichting. Dekker ontving 

de Snellenpenning in 2012.

Markant en bevlogen
De Hartstichting is Bart Dekker veel dank verschuldigd 

voor zijn jarenlange inzet. Hij zal in herinnering blijven als 

een markant man: bevlogen, levenslustig en bescheiden. 

Een man met het hart op de juiste plaats. Zijn werk zal in 

de Hartstichting voortleven.
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± 113 lopende projecten met een 
waarde van € 87 miljoen

436 onderzoekers
werkzaam
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VOORUITBLIK 

Op de verschillende thema’s van de Onderzoeks-
agenda zullen in 2016 nieuwe stappen worden gezet:
• Acute behandeling van beroerte:  

Het onderzoek waarvoor wij als Hartstichting  
€ 6 miljoen beschikbaar hebben gesteld zal van 
start gaan in 2016.

• Eerder herkennen van hart- en vaatziekten:  
In 2016 zullen wij de eerste onderzoeksprojecten 
om hart- en vaatziekten te herkennen voordat  
ze toeslaan toewijzen. Wij hebben hiervoor  
€ 6,5 miljoen beschikbaar gesteld en STW  
€ 2,5 miljoen.

• Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl langer 
vol te houden: 2016 staat voor een groot deel in  
het teken van dit thema. We hebben drie doelen: 
• We ontwikkelen drie nieuwe manieren om  

een gezonde leefstijl langer vol te houden.
• We zorgen voor leefstijlbegeleiding op maat  

voor mensen met hart- en vaatziekten. 
• We streven naar betere nationale samenwerking 

en coördinatie.

Stichting Technologische Wetenschap (STW), ZonMW, 
Center for Translational Molecular Medicine (CTMM), 
Ditzo, Health Holland, Nederlandse Vereniging voor 
Neurologie, Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), 
Nederlandse Federatie van Universitair Medische  
Centra (NFU), Koninklijke Nederlandse Akademie van  
Wetenschappen (KNAW), Netherlands Heart Institute 
(NLHI, voorheen ICIN), Hersenstichting.

We doen het niet alleen! 
Wij bedanken iedereen die 
heeft bijgedragen! In het 
bijzonder voor 2015: 
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Ik ga nog 
jaren vol  
enthousiasme 
door!

€ 3.982.731
uitgegeven aan  

Ernst en urgentie.
Dat is 8,8% van het totaal.
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Samen strijden
MEER FONDSEN EN MEER BEWEGING

Elke dag strijden vrijwilligers, onderzoekers, donateurs, zorgprofessionals 
en bedrijven gezamenlijk tegen hart- en vaatziekten. En dat is hard nodig. 
Er is mankracht nodig om een beweging te creëren in de samenleving.  
En er is geld nodig, om wetenschappelijk onderzoek te kunnen financieren 
en voorlichting te geven.

In 2015 hebben we de nadruk gelegd op het uitleggen van de ernst en 
urgentie van hart- en vaatziekten. Alleen als iedereen beseft dat de strijd 
tegen hart- en vaatziekten heel hard nodig is, komen we samen dichter  
bij ons doel: hart- en vaatziekten verslaan. 

DOEL 54
RESULTATEN 54
ACTIVITEITEN 57



€ 2,2
miljoen groei 
door nalaten-

schappen

€ 0,5
miljoen groei 
door samen-
werking met 
de zakelijke 

markt

515.845 
Donateurs

€ 1,1  
miljoen 

groei door 
 machtigingen

Eerste nieuwe  
evenement onder eigen 

naam: Hartstocht

Resultaten 2015

€ 3,4 miljoen 
Groei inkomsten  

uit eigen fondsen-
werving t.o.v. 2014,  

o.a. door:

€ 42,3 miljoen 
uit eigen  

fondsenwerving

De Hartstichting wil hart- en vaatziekten 
verslaan. Deze strijd kost geld. Geld om 
wetenschappelijk onderzoek mee te 
financieren en voorlichting te geven. Daarom 
werven we fondsen. Deze strijd vraagt ook 
om een beweging in de maatschappij. Want 
hoe meer medestrijders, hoe dichter we bij het 
verslaan van hart- en vaatziekten komen.

Doelstellingen
In 2017:
• inkomsten €49,2 miljoen
• gemiddelde groei inkomsten:  

7,2% per jaar (2016 - 2020)
• opbrengst van € 3,9 miljoen uit acties  

en events

Meer fondsen & 
meer beweging
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50.462 
Collectanten

Unilever 
wordt medestrijder  

om mensen te stimuleren 
gezonder te leven
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In 2015 heeft de Hartstichting met minder kosten meer inkomsten gerealiseerd. 
Totaal realiseerden we 42,3 uit eigen fondsenwerving. Dat is meer dan verwacht 
en een resultaat waarop we trots zijn. We zien dat traditionele fondsenwerving 
belangrijk blijft, maar dat er ook nieuwe kansen ontstaan. In 2015 leidde dat 
bijvoorbeeld tot nieuwe samenwerkings relaties met Unilever (voor drie jaar), 
Ditzo en het KPN Contactfonds.

volgers 
op Twitter

hartstichting.nl
verkozen tot website van 
het jaar, categorie goede 
doelen 

Facebookfans
voor Hartstichting52.000

110.000 Facebookfans voor
Dress Red Day

11.800



We zijn nu met 2 campagnes bezig rond concrete, 
meetbare doelen. Zo gaan we in 2016 een landelijke 
campagne voeren om mensen op te roepen om de 
Persoonlijke Gezondheidscheck te doen en zich zo 
bewust te worden van de eigen gezondheid. Met 
deze campagne willen we bereiken dat jaarlijks 
300.000 mensen de Persoonlijke Gezondheids-
check doen. Daarnaast gaan we, ook in 2016, een 
campagne voeren, waarin het belang van gezonde 
voeding voorop staat. Daarbij willen we jaarlijks 
100.000 huishoudens die niet of nauwelijks verse 
groenten en fruit eten, stimuleren dat wel (vaker) 
te doen. Andere acties richten zich op producten 
die bijdragen aan het verlagen van het cholesterol. 
En op het samenbrengen van beide netwerken 
rond een specifiek onderwerp, om zo gezondheid 
bovenaan de agenda te zetten. Maar de samen-
werking leidt ook tot een versnelling in het 
verbeteren van de productsamenstelling, bijvoor-
beeld door de hoeveelheid zout in producten 
(verder) omlaag te brengen.

Onze samenwerking kenmerkt zich door een 
toekomstgericht partnership. We brengen elkaar 
verder om bij steeds meer mensen een gezonde 
levensstijl te realiseren.’

Samen voor een 
hartgezonde(re) 
levensstijl
‘In de samenwerking met de 
Hartstichting vinden we 
elkaar in een gezamenlijke 
visie. We zijn allebei struc-
tureel actief om een positieve 
gedragsverandering naar een 
gezonde(re) levensstijl te 
creëren.

We werken vanuit een gezamenlijk doel, waarmee 
we een duurzaam effect in de maatschappij willen 
realiseren. Natuurlijk verschillen we weleens van 
mening over de grootte van te nemen stappen of 
de snelheid waarmee ze worden gezet. Maar als  
je elkaar vindt op het niveau van doelstellingen, 
dan staan dergelijke verschillen een effectieve 
samenwerking absoluut niet in de weg.

Bart Kuppens
Vice-president Marketing Unilever Benelux 
– Foods, Home Care and Personal Care
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Elke dag schoppen hart- en vaatziekten 
honderden levens overhoop.

‘Zijn jas hangt er nog, 
zijn schoenen, zijn 
kleding. Hij zou zo aan 
tafel kunnen springen’ 

Zoals dat van Sandra. Zij verloor haar man aan een 
plotselinge hartstilstand. 
Daarom is onderzoek nodig: bijvoorbeeld naar een 
eenvoudige test, om hart- en vaatziekten op tijd te 
herkennen.

Steun levensreddend onderzoek. Geef aan de collectant 
of doneer via hartstichting.nl 
Elke dag telt. 

85x127 stopper.indd   3 27-03-15   17:10

Samenwerking met bedrijven
Bedrijven en goede doelen kunnen elkaar versterken met 

slimme inzet van elkaars expertise. Vaak zijn er gemeen-

schappelijke doelen, die samen veel eerder bereikt kunnen 

worden dan ieder voor zich. Een bedrijf kan door samen-

werking met de Harstichting haar maatschappelijke 

betrokkenheid tonen. En de Hartstichting kan op deze 

manier veel meer mensen bereiken. Zo zijn we in 2015 met 

Unilever een samenwerking gestart om een hartgezonde(re) 

levensstijl te promoten. En is ook de samenwerking met 

Opel & Feyenoord voortgezet om er samen voor te zorgen 

dat iedereen in Nederland binnen 6 minuten gereanimeerd 

kan worden bij een hartstilstand. Ook Ditzo kwam dit jaar 

in actie voor hart- en vaatziekten. Met een blauw pluchen 

hart dat door Nederland reisde, vroeg de verzekeraar 

aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen, het tweede 

thema van onze Onderzoeksagenda. In totaal heeft Ditzo 

met deze campagne maar liefst € 307.650 opgehaald. 

Als Hartstichting zien wij veel toekomst in dergelijke 

partnerships en kijken we uit naar nog veel meer mooie 

samenwerkingen. 

Belangrijkste activiteiten 2015
• Lancering campagne ‘Elke dag telt’ (maart)

• Hartweek collecte (april)

• Gran Fondo: wielrenevenement in New York (mei)

• Campagne Vrouwenhart (september)

• Dress Red Day (september)

• Hartstocht Biesbosch: wandeling (september)

• Tijd voor Max: fondsenwervende TV show (december)

Campagne ‘Elke dag telt’
In 2015 zijn we een campagne gestart om het bewustzijn

rondom de ernst en de urgentie van hart- en vaatziekten  

te vergroten. Ernstig, door de omvang van de ziekten,  

de impact op het leven en de nabijheid van de ziekten. 

Iedereen heeft wel iemand in zijn omgeving. Urgent, 

omdat we er nog lang niet zijn. Elke dag worden tientallen 

mensen uit het leven gerukt door hart- en vaatziekten en 

honderden levens van naasten overhoop geschopt. 1000 

mensen per dag belandden in het ziekenhuis. De urgentie 

om oplossingen te vinden, de ziekten eerder te herkennen 

en beter te kunnen behandelen is onverminderd hoog. 

Activiteiten
In 2015 lanceerden we de campagne ‘Elke dag telt’ om het bewustzijn 
rondom de ernst en urgentie van hart- en vaatziekten te vergroten. 
Daarnaast ontwikkelden we nieuwe evenementen, boorden we nieuwe
fondsenwervende kanalen aan en werkten we met zakelijke partners 
aan gezamenlijke doelen. Ook vernieuwden we de eigen organisatie 
om het contact met onze vrijwilligers.



Het lukt ons doorgaans goed om vrijwilligers 
enthousiast te maken. We bellen, sturen kerst-
kaarten, kennen iedereen persoonlijk. Het beste 
werkt: persoonlijk vragen. We hangen dit jaar  
ook wervingsposters op. Wie weet, helpt dat.  
Het zou, denk ik, ook helpen als collecteren 
onderdeel werd van de maatschappelijke stage  
op middelbare scholen. 

Ieder jaar, als de collectanten terugkomen met 
leuke verhalen en we de opbrengst tellen, ben ik 
blij dat het toch maar weer gelukt is. Dat is echt het 
hoogtepunt. Ik ga nog jaren vol enthousiasme door!’

Ik vraag  
vrijwilligers 
altijd 
persoonlijk
‘Vijftien jaar geleden liep ik 
voor het eerst collecte voor 
de Hartstichting. Ik span 
me graag in voor een goed 
maatschappelijk doel. 

Inmiddels ben ik vijf jaar bestuursvoorzitter van 
comité Zeist. Dat betekent dat ik eindverantwoor-
delijk ben voor de organisatie van de collecte en de 
opbrengst. Toen ik voorzitter werd, ben ik targets 
gaan stellen. Dat werkt stimulerend en werd nog 
niet gedaan. In 2015 hebben er 120 mensen gelopen 
en haalden we om precies te zijn 10.462,66 euro 
op. De target was 11 mille. Dus: bijna gehaald.  
Ik vond het een goed resultaat. We zitten nu al 
jaren rond de 10 mille. Olga Peters

Voorzitter comité Zeist
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We willen graag dat iedereen dit weet en voelt en zich 

geroepen voelt om mee te strijden. Zodat we samen hart-  

en vaatziekten de wereld uit kunnen helpen.

Centraal in de campagne staan waargebeurde verhalen die

door naasten worden beschreven. Op deze manier wordt  

de impact invoelbaar. Iedereen kan zich met een naaste  

identificeren, of is zelfs een naaste. 

 

Deze campagne hebben we op twee momenten in het jaar 

ingezet, telkens voorafgaand aan een activatiecampagne. 

In maart, voorafgaand aan de Hartweek, stond de 

 campagne in het teken van ‘Eerder herkennen van hart-  

en vaatziekten’. 

In september stond de campagne in het teken van het  

vrouwenhart. De activatiecampagne, die volgde op de  

bewustwordingscampagne, had als titel ‘Help een hartje’ 

en riep mensen op te doneren via sms. Diverse bekende  

Nederlanders, waaronder Danie Bles en Lieke van Lexmond, 

steunden deze actie. Dress Red Day vond ook in deze periode 

plaats en was goed voor diverse activiteiten in het land.

 

Uit onderzoek blijkt dat de perceptie van de ernst en  

urgentie van hart- en vaatziekten licht stijgt, alsmede  

de geef- en actiebereidheid.

Digitale relaties
Veel mensen met wie we relaties willen opbouwen, zijn 

online actief. Er wordt veel gebruik gemaakt van social 

media om verhalen te delen, steun te vinden en meningen 

te uiten. Daarom investeert de Hartstichting intensief – en 

succesvol – in onze online-kanalen en social media. Onze 

achterban op Twitter en Facebook groeide flink. In totaal 

ontvingen we in 2015 61.696 berichten via social media.  

Het webcare-team verkortte de response-tijden aanzienlijk.

Tijdens onze actieweken werden talloze foto’s, hart-

verwarmende reacties, inhakers en mooie (ervarings)verhalen 

geplaatst. Rondom Dress Red Day ontvingen we 4.800 

berichten op een dag – meer dan we de gehele maanden  

juli en augustus ontvingen! En in totaal 23,3% meer dan  

het jaar ervoor op Dress Red Day.

Onze site hartstichting.nl is doorontwikkeld en werd  

verkozen tot website van het jaar in de categorie ‘goede 

doelen’ – een initiatief van Metrixlab in samenwerking  

met Emerce.

Hartweek
De jaarlijkse Hartweek vond in 2015 plaats van 5 – 11 april. 

Ruim 50.000 collectanten gingen deze week langs de deuren 

om een bijdrage te vragen voor de strijd tegen hart- en 

vaatziekten in Nederland. Tegelijkertijd organiseerden veel 

Nederlanders en organisaties in hun eigen buurt acties om 

donaties te verzamelen. Daarnaast was het ook mogelijk 

om online te doneren én via de online collectebussen op 

Facebook. 

De Hartweek leverde dit jaar 3,1 miljoen euro op. Met de 

donaties kan de Hartstichting nieuw onderzoek financieren 

naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten.  

Het succes van een Hartweek is voor een groot deel te 

danken aan de inzet van onze collectanten. Om collectanten 

te werven hebben we in de eerste maanden van het jaar een 

succesvolle campagne gevoerd. Ruim 1800 collectanten 

meldden zich aan. De overige collectanten hadden al eerder 

voor de Hartstichting gecollecteerd.

De collecte opnieuw bekeken
De opbrengst van de jaarlijkse collecte ligt nog altijd ruim 

boven de 3 miljoen euro. Mooi resultaat, maar geen reden 

om stil te zitten. De Hartstichting is bezig met een reorga-

nisatie van de collecte. Doelstellingen: de collecte efficiënter 

organiseren, en meer mensen dankzij direct contact bereid 

vinden te collecteren.
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Ik help een hartje en steun onderzoek om hart- en vaatziekten 
bij vrouwen eerder te herkennen en levens te redden. Doe jij ook mee? 

Hart- en vaatziekten zijn 
doodsoorzaak nr. 1 bij vrouwen

www.hartstichting.nl/acties

SMS      naar 4333 en doneer  € 3,-
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Nieuwe acties en evenementen
De Hartstichting besloot in 2015 om naast de collecte meer 

eigen acties en evenementen te organiseren. Hiermee kunnen 

we de opbrengsten vergroten en zijn we zichtbaarder als 

een actieve organisatie die midden in de samenleving staat. 

Zo organiseerden we Hartstocht Biesbosch, een bijzondere 

wandeling door een uniek natuurgebied, waaraan 1.000 

mensen deelnamen. 

Sportieve activiteiten: hardlopen, 
wielrennen en roeien
Steeds vaker zetten mensen zich in voor de Hartstichting 

door in beweging te komen. Hardlopen, wielrennen,  

roeien – overal wordt sportief geld ingezameld voor onze  

gezamen lijke strijd tegen hart- en vaatziekten.

Enkele voorbeelden: 

• Dam tot Damloop 2015, opbrengst € 19.500. 

• Gran Fondo New York 2015, opbrengst € 17.000.

• Vierdaagse Nijmegen 2015, opbrengst €3.200.

• Sloepenrace Veerse Meer – de ongetrainde dames  

van de Rotary Vlissingen roeiden € 6.000 bij elkaar.

Loterijen
In 2015 steunde de Stichting VriendenLoterij ons met 

1.3 miljoen euro. De helft van dit geld ontvingen we ter 

ondersteuning van de speerpunt Nederland 1 6-minuten-

zone om reanimatie-onderwijs op scholen te ondersteunen. 

Daarnaast hebben we van de Lotto en het Fonds Bijzondere 

Uitkeringen 326.000 euro ontvangen en van de Postcode-

loterij 10.000 euro.

Vernieuwing organisatie
Binnen de Hartstichting wordt meer dan ooit ingezet op 

actieve, zelfbewuste, zich ontplooiende medewerkers. Elke 

medewerker wordt gestimuleerd om aan de hand van zijn 

persoonlijke ontwikkelingsplan de regie over zijn eigen 

loopbaan te voeren. Medewerkers weten precies wat hun 

rol is en werken resultaatgerichter. 

Sinds 2015 zetten we actief in op het aantrekken van 

stagiaires. Zij zijn de jonge doelgroep en onze nieuwe 

ambassadeurs. Vijftien studenten vonden in 2015 een 

betekenisvolle stageplek bij de Hartstichting. 



De Hartstichting in de media

Verbod op  
kindreclame voor 
ongezond product
Trouw 16-02-2015 (ANP)

Wetenschappers en organisaties, 
waaronder de Consumentenbond 
en de Hartstichting, vragen de 
politiek een verbod op ‘kidsmarke-
ting’, waarbij reclame specifiek is 
gericht op kinderen.

Een zelfcheck op 
lijf en leven
NRC Handelsblad 25-02-2015

Als belangstelling een maatstaf  
is, is de gisteren gelanceerde 
Persoonlijke Gezondheidscheck 
(PGC) een succes. Wie hem wil 
doen moet geduld oefenen: 
“Wegens grote belangstelling is 
het op dit moment niet mogelijk 
om de vragenlijst in te vullen”, 
meldde de site, ook vandaag nog. 
Artsen en gezondheidsinstellingen 
als de Hartstichting organiseren  
de PGC om het publiek de kans te 
geven actief controle en onderhoud 
te plegen op de eigen gezondheid.

Op iedere school 
les in reanimatie
De Telegraaf 20-04-2015
Arianne Mantel

Reanimatieles moet een vast 
onderdeel van het lespakket op  
de middelbare scholen worden. 
Op dit moment bieden zo’n 
honderd scholen dit aan, maar het 
idee om het structureel te leren  
aan scholieren vanaf 14 jaar wordt 
ondersteund in een petitie met 
ruim 36.000 handtekeningen.

‘Vraag de huisarts 
even je bloeddruk 
te meten’
NOS 10-12-2015

De verwachting dat er rond 2040 
bijna anderhalf miljoen Nederlan-
ders zijn met hart- en vaatziekten, 
hoeft niet uit te komen. “We 
kunnen er iets aan veranderen”, 
benadrukt Floris Italianer, directeur 
van de Hartstichting.

“Een van de belangrijkste oorzaken 
van de stijging is dat we ouder 
worden, maar we zien ook dat het 
mensen nog niet goed lukt om een 
gezonde levensstijl aan te nemen. 
Vaker eten, ongezonder eten, wat 
we vooral bij de jeugd ook zien, 
dat zijn ernstige belemmeringen 
voor de volksgezondheid.”

Burgerhulpverleners 
zetten reanimatie 
op de kaart
Reformatorisch Dagblad 
06-06-2015 

Ank van Drenth (64), als arts al 
sinds het begin van de jaren tachtig 
werkzaam bij de Hartstichting, is 
blij met dit mooie resultaat, maar is 
tegelijk ook nuchter. “Driekwart 
van de patiënten overlijdt nog 
altijd. Dat is de realiteit.” Grootste kans op 

tijdige reanimatie 
in Nutter
NOS 01-12-2015 

De kans op tijdige hulp van een 
buurtbewoner bij een hartstilstand 
is het grootst in de buurtschap 
Nutter. Dat zegt de Hartstichting 
na onderzoek.

Een kleine revolutie 
in CVA-land
www.medischcontact.nl 
07-05-2015 

Het klinkt logisch: lokaliseer en 
verwijder het stolsel dat voor een 
herseninfarct zorgt. Maar de praktijk 
is weerbarstig. Het nut van een 
dergelijke trombectomie was tot 
voor kort niet aangetoond. Recente 
onderzoeken laten – eindelijk – 
wél een beter resultaat zien. 

Een selectie uit de nieuwsberichten van 2015.
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LEERMOMENT

Intensiever investeren in binding 
met de achterban
We hebben geleerd dat veel collectanten opgehouden 
zijn, omdat ze te weinig contact hadden met de 
Hartstichting. Om de collecte-inkomsten te 
 continueren, zullen we intensiever gaan investeren 
in de binding met onze (potentiële) achterban.  
De Hartstichting investeert in een nieuw customer 
relationship management-programma, dat in 2016 
operationeel wordt.

Opel/Feyenoord, Unilever, KPN, Ditzo, Technologiestichting 
STW (Stichting Technologische Wetenschap), Vrienden-
loterij, LOTTO, PLUS Retail, Body Worlds, Keesmakers, 
Fit4Lady, Holland Casino Breda, Media Markt,  
Le Champion (Dam tot Damloop en Ronde van Noord- 
Holland), Emolife (GFNY), AA-projecten (Vierdaagse 
Nijmegen), The World of Walking (Hartstocht Biesbosch), 
Den Haag Marathon, Stago BNL (shirtsponsor), Stichting 
Wilde Mossels, Veerse Meer Sloepenrace en al onze 
donateurs en vrijwilligers!

VOORUITBLIK 

• Het team dat zich bezighield met de Collecte en 
Acties en Events is hervormd en dit moet in de 
komende jaren zijn vruchten gaan afwerpen. 

• We gaan onderzoek doen naar de perceptie van 
hart- en vaatziekten onder verschillende doel-
groepen. Door de behoeften nog beter te kennen 
en beter te weten wat de perceptie is ten aanzien 
van hart- en vaatziekten, gezondheid of kwaliteit 
van leven, kunnen we hier beter op inspelen. 
Bovendien willen we de doelgroep directer 
aanspreken en meer betrekken en binden. We gaan 
hiervoor in 2016 o.a. onderzoek doen naar de relatie 
van beeldvorming t.a.v. hart en vaatziekten en de 
mate van betrokkenheid. Met de inzichten zullen 
we activiteiten en communicatie aanscherpen.

• We gaan verder bouwen aan nieuwe samenwerkings-
vormen met de zakelijke markt. In de huidige 
samenwerkingen met Opel/Feyenoord en Unilever 
zien we dat we samen meer slagkracht hebben.  
Het is bovendien leerzaam om van elkaars expertise 
gebruik te maken. Maar het belangrijkste is 
uiteraard dat we op deze manier onze doelstellingen 
sneller kunnen behalen.

We doen het niet alleen! 
Wij bedanken iedereen die 
heeft bijgedragen! In het 
bijzonder voor 2015: 
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Jaarrekening 2015
Samengevoegde jaarrekeningen:
Nederlandse Hartstichting
Stichting Studiefonds Nederlandse Hartstichting

ALGEMEEN VERSLAG
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Samenstelling per 31 december 2015

Raad van toezicht Nederlandse Hartstichting
prof.dr. E.C. Klasen, voorzitter

mw. M.Th. Bremer

mw. H.A. Nieuwenhuijsen 

mw. dr. M.J.J. de Kleijn 

prof.dr. D.J. van Veldhuisen

mr. E.J. Westerink MBA *

Erevoorzitter Nederlandse Hartstichting
drs. G.C.J. van der Velde, ere-voorzitter

Bestuur Stichting Studiefonds NHS
prof.dr. E.C. Klasen, voorzitter

mw. M.Th. Bremer

mw. H.A. Nieuwenhuijsen 

mw. dr. M.J.J. de Kleijn 

prof.dr. D.J. van Veldhuisen

mr. E.J. Westerink MBA * 

Directie
drs. F. Italianer, directeur/bestuurder

 

Ondernemingsraad
dr. H.P.J.C. de Leeuw, voorzitter

mw. drs. N. van der Houwen

mw. M. van Dooremaal

V. Romijn (toegetreden per 13 januari 2015)

mw. S. Morton-Taylor (toegetreden per 13 januari 2015)

mw. S. Koenders (toegetreden per 13 januari 2015)

mw. M. Schuurbiers (toegetreden per 13 januari 2015)

* vormt de auditcommissie van de raad van toezicht

Statutaire naam, rechtsvorm,  
adres en vestigingsplaats

Nederlandse Hartstichting 

Prinses Catharina-Amaliastraat 10 

2496 XD ’s-Gravenhage.

Stichting Studiefonds Nederlandse Hartstichting 

Prinses Catharina-Amaliastraat 10 

2496 XD ’s-Gravenhage.

Visie, strategie en ambities

Strategie en ambities
De Hartstichting zet de mens centraal. Alles wat we doen, 

doen we voor, door en met mensen. Of dat nu patiënten, 

vrijwilligers, (potentiële) donateurs, wetenschappers,  

medewerkers, preventie- of zorgprofessionals zijn.  

Al deze mensen zijn betrokken bij de strijd tegen hart- en 

vaatziekten. Dat is wat ons allen verbindt. En juist omdat 

het miljoenen mensen raakt, heeft het een grote impact  

op onze samenleving.

De Hartstichting streeft naar een samenleving waarin 

hart- en vaatziekten worden genezen en voorkomen. 

De Hartstichting inspireert en motiveert mensen om in 

beweging te komen voor deze strijd tegen hart- en vaat-

ziekten. Want alleen samen maken we het verschil. 

Waar we voor gaan
Er zijn nu meer dan één miljoen hart- en vaatpatiënten in 

Nederland. Per dag overlijden ruim 100 mensen en komen 

1.000 mensen in het ziekenhuis terecht. Deze aantallen 

en het blijvende leed dat daaruit voortvloeit, vindt de 

Hartstichting onacceptabel. Met zo veel mogelijk mensen 

slaan we de handen ineen om de ziekte terug te dringen en 

te beheersen.

Waar we voor staan
We strijden tegen hart- en vaatziekten en willen dat:

• minder mensen overlijden aan hart- en vaatziekten;

• minder mensen hart- en vaatziekten krijgen;

• en patiënten minder leed en ongemak ervaren.

Dit moet ertoe leiden dat er in 2025 25% minder slachtoffers 

van hart- en vaatziekten zijn.

Onze waarden
1.  Gedreven

2.  Toegankelijk

3.  Deskundig
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Algemeen verslag
Financieel

Resultaat

De baten uit eigen fondsenwerving zijn in 2015 met 9% 

gegroeid ten opzichte van 2014. De totale baten waren ruim 

€ 2,4 miljoen lager dan het voorgaande jaar door een lager 

Baten (in € miljoen)

Werkelijk 
2015 % Begroting 

2015 % Werkelijk 
2014 %

Collecte 3,2 6,9 % 3,4 7,0 % 3,4 7,1 %

Donaties en giften 23,3 50,9 % 26,0 53,4 % 22,1 46,1 %

Sponsoring 0,1 0,2 % 0,0 0,0 % 0,3 0,5 %

Nalatenschappen 14,6 31,8 % 12,8 26,3 % 12,4 25,8 %

Giften in natura 0,7 1,5 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 %

Overige baten uit fondsenwerving 0,5 1,2 % 0,4 0,8 % 0,7 1,4 %

Baten uit eigen fondsenwerving 42,3 92,5 % 42,5 87,6 % 38,9 80,8 %

Baten uit acties van derden 1,6 3,6 % 1,9 3,9 % 1,6 3,4 %

Beleggingsresultaat 1,4 3,0 % 3,8 7,7 % 7,2 15,1 %

Overige baten 0,4 1,0 % 0,4 0,8 % 0,3 0,7 %

Totaal 45,7 100,0 % 48,6 100,0 % 48,1 100,0 %

Bestedingen (in € miljoen)

Werkelijk 
2015 % Begroting 

2015 % Werkelijk 
2014 %

6 minutenzone 4,2 9,2 % 3,4 6,9 % 3,1 6,3 %

Hartgezonde jeugd 3,6 7,9 % 3,6 7,1 % 2,6 5,4 %

Regie over eigen leven en zorg 5,4 11,9 % 6,2 12,3 % 5,6 11,4 %

Wetenschappelijk onderzoek 17,1 37,8 % 19,7 39,2 % 21,2 43,7 %

Ernst & urgentie 4,0 8,8 % 4,3 8,6 % 3,1 6,4 %

Doelstelling algemeen 1,7 3,8 % 2,0 4,0 % 2,9 5,9 %

Totaal besteed aan doelstellingen 35,9 79,5 % 39,2 78,1 % 38,5 79,1 %

Kosten eigen fondsenwerving 7,2 15,9 % 8,8 17,4 % 8,0 16,5 %

Kosten acties derden 0,2 0,4 % 0,2 0,4 % 0,2 0,4 %

Kosten beheer en administratie 1,7 3,7 % 1,9 3,8 % 1,8 3,7 %

Kosten beleggingen 0,2 0,4 % 0,2 0,3 % 0,2 0,4 %

Som der lasten 45,2 100,0 % 50,2 100,0 % 48,6 100,0 %

Resultaat 0,5 (1,6) (0,5)

Inkomsten

beleggingsresultaat. Het aandeel van de bestedingen aan 

doelstellingen ten opzichte van de totale lasten steeg met 

0,4% naar 79,5%. Minder werd uitgegeven aan eigen fondsen-

werving en beheer en administratie door grotere doelmatig-

heid van werken. Per saldo was er een positief resultaat van 

€ 0,5 miljoen tegenover begroot negatief resultaat van  

€ 1,6 miljoen dat extra zal worden aangewend in 2016.



67

JA
A

R
R

EK
EN

IN
G

Bestedingen (in € miljoen)

Begroting
2016

Werkelijk
2015

Werkelijk
2014

Baten eigen fondsenwerving 44,0 42,3 38,9

Kosten eigen fondsenwerving (7,7) (7,2) (8,0)

Beschikbaar uit eigen fondsenwerving 36,3 35,1 30,8

Baten uit acties van derden 1,5 1,6 1,6

Kosten acties derden (0,2) (0,2) (0,2)

Beschikbaar uit fondsenwerving 37,6 36,5 32,3

Baten uit beleggingen 3,8 1,4 7,2

Overige baten 3,0 0,4 0,3

Totaal beschikbaar voor doelstellingen 44,4 38,3 39,9

6 minutenzone 4,4 4,2 3,1

Hartgezonde jeugd 5,1 3,6 2,6

Regie over eigen leven en zorg 5,5 5,4 5,6

Wetenschappelijk onderzoek 27,7 17,1 21,2

Ernst & urgentie 0,0 4,0 3,1

Doelstelling algemeen 1,8 1,7 2,9

Totaal besteed aan doelstellingen 44,5 35,9 38,5

Kosten beleggingen (0,2) (0,2) (0,2)

Kosten beheer en administratie (1,8) (1,7) (1,8)

Resultaat (2,0) 0,5 (0,5)

Vooruitzichten

De Hartstichting heeft zich ten doel gesteld om de  komende 

jaren structureel meer fondsen te werven om  extra voort-

gang te kunnen maken met de onderzoeksagenda. 

Hier worden nieuwe kanalen voor aangeboord, zoals een 

intensivering van bijdragen in natura door bedrijven en 

Institutionele fondsenwerving. Dit laatste komt tot uiting 

in de geprognosticeerde stijging van de overige baten.

drs. F. Italianer

directeur 

Nederlandse Hartstichting

prof. dr. E.C. Klasen

voorzitter raad van toezicht    

Nederlandse Hartstichting 

Vooruitzichten 2016

Het speerpunt ernst & urgentie komt niet terug in de 

 begroting van 2016 omdat de inspanningen van dit speer-

punt ondersteunend zijn aan de overige speerpunten.

Voor 2016 wordt een negatief resultaat van € 2,0 miljoen 

begroot om meer te kunnen investeren in onze doel    stel-

lingen en om onze reserves te verlagen.
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Samengevoegde  
jaarrekening 2015
Nederlandse Hartstichting

Stichting Studiefonds Nederlandse Hartstichting

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

31 december 2015 31 december 2014

ACTIVA

Materiële vaste activa  1 2.053.241 2.358.400

Financiële vaste activa 2 4.740.000 4.740.000

6.793.241 7.098.400

Vorderingen en overlopende activa 3 15.149.922 14.277.857

Effecten 4 75.063.307 72.145.859

Liquide middelen 5 1.052.557 2.341.978

91.265.786 88.765.694

Totaal activa 98.059.027 95.864.094

PASSIVA

Reserves 6

Continuïteitsreserve 18.872.394 18.029.133

Bestemmingsreserves 4.377.902 4.683.060

23.250.296 22.712.193

Fondsen 7

Bestemmingsfondsen 8.000 8.000

Langlopende schulden 8 39.213.146 48.623.867

Kortlopende schulden 9 35.587.585 24.520.034

Totaal Passiva 98.059.027 95.864.094

Nederlandse Hartstichting
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Rekening van baten en lasten

Werkelijk 2015 Begroting 2015 Werkelijk 2014

Baten: 10

Baten uit eigen fondsenwerving 42.290.483 42.547.000 38.852.640

Baten uit acties van derden 1.635.921 1.900.000 1.638.962

Beleggingsresultaat 1.363.360 3.760.000 7.240.911

Overige baten 442.560 390.000 323.301

Som der baten 45.732.324 48.597.000 48.055.814

Lasten: 11

6 minutenzone 4.180.454 3.445.297 3.074.890

Hartgezonde jeugd 3.586.359 3.552.568 2.612.107

Regie over eigen leven en zorg 5.399.864 6.191.215 5.552.408

Wetenschappelijk onderzoek 17.079.713 19.684.069 21.247.449

Ernst & urgentie 3.982.731 4.329.377 3.091.169

Doelstelling algemeen 1.702.782 2.027.888 2.876.194

Totaal besteed aan doelstellingen 35.931.903 39.230.414 38.454.217

Kosten eigen fondsenwerving 7.199.329 8.758.646 8.005.147

Kosten acties derden 202.019 200.000 172.600

Kosten beleggingen 185.009 160.000 175.905

7.586.357 9.118.646 8.353.652

Beheer en administratie:

Kosten beheer en administratie 1.675.961 1.887.938 1.781.384

Som der lasten 45.194.221 50.237.000 48.589.253

Resultaat 538.103 (1.640.000) (533.439)

Resultaatbestemming 538.103 (533.439)

Toevoeging/onttrekking aan:

Continuïteitsreserve 843.262 1.109.295

Bestemmingsreserve (305.159) (1.642.734)

538.103 (533.439)
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Kasstroom

Werkelijk 2015 Werkelijk 2014

Resultaat 538.103 (533.439)

Afschrijvingen materiële vaste activa 510.942 732.054

Mutatie voorzieningen 0 (100.000)

1.049.045 98.615

Mutatie beleggingen (2.917.448) (530.494)

Mutatie overlopende vorderingen en activa (872.065) 868.571

Mutatie langlopende schulden (9.410.721) 2.879.040

Mutatie kortlopende schulden 11.067.551 (1.823.948)

(2.132.683) 1.393.169

Kasstroom uit operationele activiteiten (1.083.638) 1.491.784

Desinvestering 0 15.766

Investeringen (205.783) (222.720)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (205.783) (206.954)

Toe-/afname geldmiddelen (1.289.421) 1.284.831

Saldo liquide middelen per 1 januari 2.341.978 1.057.147

Saldo liquide middelen per 31 december 1.052.557 2.341.978

Mutaties liquide middelen (1.289.421) 1.284.831

Kengetallen

Begroting 
2016

Werkelijk 
2015

Begroting 
2015

Werkelijk 
2014

Bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van de baten 85,2 % 78,6 % 80,7 % 80,0 %

Bestedingen aan de doelstellingen ten opzichte van de  
totale kosten 82,0 % 79,5 % 78,1 % 79,1 %

Kosten beheer en administratie ten opzichte van de  
totale kosten 3,2 % 3,7 % 3,8 % 3,7 %

Kosten eigen fondsenwerving t.o.v. baten eigen fondsenwerving 17,4 % 17,0 % 20,6 % 20,6 %
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1. Algemene toelichting

1.1 Activiteiten
De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Het 

aantal sterfgevallen en patiënten moet omlaag. Hiertoe 

investeert de Hartstichting in wetenschappelijk onderzoek, 

voorlichting en patiëntenzorg.

1.2 Verbonden partijen
Als verbonden partijen worden aangemerkt alle rechts-

personen waarover overheersende zeggenschap, 

 gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan 

worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende 

zeggenschap kunnen uitoefenen, worden aangemerkt als 

verbonden partij. 

De Nederlandse Hartstichting is statutair, bestuurlijk en 

financieel nauw verbonden met de Stichting Studiefonds 

Nederlandse Hartstichting. De twee rechtspersonen 

 kunnen bestuurlijk en financieel als een eenheid worden 

beschouwd. In de consolidatie worden de financiële gegevens 

opgenomen van de Nederlandse Hartstichting samen met 

de Stichting Studiefonds Nederlandse Hartstichting. 

1.3 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 

methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 

bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven 

uit hoofde van interest en ontvangen dividenden zijn 

opge nomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

De verkrijgingsprijs van de verworven activa is opgenomen 

in het kasstroomoverzicht onder de investeringsactiviteiten. 

1.4 Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het 

opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de 

Hartstichting zich verschillende oordelen en schattingen 

die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 

opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het 

in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, 

is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief  

de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de 

toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost.

2.  Grondslagen voor waardering  
van activa en passiva

2.1 Algemeen
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeen-

stemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 

2 BW en de stellige uitspraken van de richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor 

de Jaarverslaggeving in het kader van Richtlijn verslag-

geving fondsenwervende instellingen zoals verwoord in 

Richtlijn 650.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaar-

deerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderings-

grondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgings prijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening 

en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. 

Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van 

resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 

voorgaande jaar.

Daar waar in dit rapport gebruik wordt gemaakt van 

 afgeronde getallen kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

2.3 Materiële vaste activa
Vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 

inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van 

 lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Voor 

de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is 

van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen 

naar paragraaf 2.8.

2.4 Financiële vaste activa
Onder de financiële vaste activa is een verstrekte 

 hypothecaire lening opgenomen. Deze vordering is 

gewaardeerd tegen reële waarde onder aftrek van 

 bijzondere waardeverminderingen.

Grondslagen voor de jaarverslaggeving
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2.5 Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd 

tegen reële waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid  

worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 

vordering. Na eerste verwerking worden vorderingen en over-

lopende activa gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

2.6 Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen reële waarde, zijnde de 

beurskoers per 31 december van het betreffende verslagjaar. 

De gerealiseerde waardeverschillen bij verkoop alsmede 

de niet-gerealiseerde waardeverschillen per balansdatum 

worden verantwoord onder de opbrengst beleggingen in de 

staat van baten en lasten. Transactiekosten worden recht-

streeks in de staat van baten en lasten verwerkt.

De effecten staan ter vrije beschikking van de stichting.

2.7 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct 

opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen  

de nominale waarde.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van  

de stichting.

2.8 Bijzondere waardeverminderingen  
van vaste activa
De Hartstichting beoordeelt op iedere balansdatum of er 

aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke 

indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van 

het actief vastgesteld. Van een bijzondere waardeverminde-

ring is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is  

dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de 

hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

2.9 Reserves en fondsen
Het eigen vermogen van de Hartstichting is ingedeeld in 

reserves en fondsen. Indien voor een deel van het vermogen 

een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven, wordt dit 

verantwoord als vastgelegd vermogen. Indien deze beperking 

door derden is opgelegd, wordt dit deel aangemerkt als 

bestemmingsfonds. Indien de beperking door het bestuur 

is aangebracht, wordt dit deel aangeduid als een 

bestemmingsreserve. 

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve betreft het deel van het eigen 

 vermogen waaraan geen specifieke besteding is gegeven 

door derden of het bestuur.

Bestemmingsreserves

Het bestuur van de Hartstichting heeft een deel van de 

reserves afgezonderd voor een speciaal doel. De navolgende 

bestemmingsreserves zijn gevormd:

Bestemmingreserve activa bedrijfsvoering: 

Dit deel van het vermogen is vastgelegd in bedrijfs-

middelen die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering. 

Deze reserve muteert met de aanschaf, afschrijvingen en 

herwaardering van de vastgelegde middelen.

Bestemmingsreserve herhuisvesting: 

Dit deel van het vermogen is vastgelegd voor het positief 

beïnvloeden van toekomstige huurlasten.

2.10 Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare 

of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, 

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 

noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze 

is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen 

de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voor-

zieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde 

van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om 

de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

De voorziening reorganisatie is gevormd in verband met de 

gevolgen van de reorganisatie voor de medewerkers van de 

Hartstichting en is gerelateerd aan het Sociaal Plan.

2.11 Kortlopende en langlopende schulden
Presentatie schulden

De subsidieverplichting wordt per toewijzingsjaar gesplitst 

naar schulden op korte termijn en lange termijn, hierdoor 

ontstaat een grote nauwkeurigheid van weergave van schulden 

op korte termijn en schulden op lange termijn. Schulden op 

korte termijn en schulden op lange termijn worden na eerste 

verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Projecten

De projecten omvatten verplichtingen jegens derden en 

reserveringen voor projecten.
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Derden

De Hartstichting heeft zich verbonden aan de Stichting 

Alliantie Nederland Rookvrij! (ANR) en de patiënten-

vereniging De Hart&Vaatgroep (HVG) o.m. door meerjarige 

subsidieverplichtingen. De richtlijnen voor de jaarverslag-

legging staan toe dat meerjarige subsidieverplichtingen 

worden verantwoord in de staat van baten en lasten en 

gereserveerd op de balans op het moment van toezegging. 

Hierdoor wordt de continuïteit van de samenwerking ook 

financieel gewaarborgd. 

2.12 Operationele leasing
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en 

nadelen verbonden aan het eigendom niet bij de organi-

satie ligt, worden verantwoord als operationele leasing. 

Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing  worden, 

rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de 

lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en 

lasten over de looptijd van het contact.

3.  Grondslagen voor de 
 resultaatbepaling

3.1 Algemeen
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil  tussen 

het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden 

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, lasten 

reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, 

worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze 

baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden 

nog niet bestede gelden opgenomen in de desbetreffende 

bestemmingsreserve respectievelijk  bestemmingsfonds. 

Een onttrekking aan bestemmings reserve respectievelijk 

fonds wordt als besteding verwerkt.

Richtlijn 650

Vanaf boekjaar 2008 zijn de fondsenwervende instellingen 

verplicht hun jaarverslag in te richten conform Richtlijn 650 

van de Raad voor Jaarverslaglegging. 

Uit de staat van baten en lasten van fondsenwervende 

 instellingen dienen de volgende kostencategorieën te 

blijken:

• bestedingen aan de doelstellingen;

• kosten eigen fondsenwerving;

• kosten gezamelijke acties;

• kosten acties derden;

• kosten verkrijging subsidies overheden;

• kosten van beleggingen;

• kosten van beheer en administratie.

3.2 Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving

De baten met betrekking tot donaties en giften, alsmede 

de collecteopbrengsten, worden verantwoord in het jaar 

waarin de betreffende gelden worden ontvangen.

Sponsorbijdragen worden verantwoord in het jaar waarop 

de bijdrage betrekking heeft.

De Hartstichting verantwoordt giften in natura tegen 

de  reële waarde in Nederland indien deze een materiële 

 omvang hebben. Het gaat daarbij om goederen of diensten 

die tegen geld waardeerbaar zijn. Deze giften worden 

 verantwoord onder ‘giften in natura’. De niet-financiële 

 bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, wordt 

 volgens de richtlijnen voor de jaarverslaglegging niet in  

de staat van baten en lasten verantwoord.

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord voor zover 

de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Eventueel 

eerder ontvangen voorschotten worden bij ontvangst 

verantwoord en later in mindering gebracht op de verant-

woording van de opbrengstwaarde. De nog te ontvangen 

nalatenschappen per jaareinde worden geschat op 80% van 

de intieel vastgestelde bruto waardering. 

De overige baten worden verantwoord in het jaar waarop 

de bijdrage betrekking heeft. Kosten en opbrengsten van 

locaties, comités en Regionale Vrienden Commissies (RVC’s) 

worden verwerkt voor zover de verantwoording van deze 

locaties, comités en RVC’s is ontvangen.

3.3 Baten uit acties van derden
Baten van loterijen worden verantwoord in het jaar waarop 

de bijdrage betrekking heeft.

3.4 Beleggingsresultaat
Hieronder zijn opgenomen de opbrengsten voortvloeiend 

uit transacties van aan- en verkopen van obligaties en 

 aandelen, rente uit obligaties, rebates, dividenden uit 

aandelen, ongerealiseerde of gerealiseerde koersresultaten 

en de rente over banktegoeden. De koersresultaten uit 

 beleggingen bestaan uit een gerealiseerd deel en een 
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ongerealiseerd deel. Het ongerealiseerde deel betreft het 

verschil tussen de aankoopwaarde van de aangekochte 

obligaties en aandelen en de beurswaarde ultimo het 

verslagjaar.

3.5 Overige baten 
De baten uit verhuur worden verantwoord in het jaar 

 waarop de bijdrage betrekking heeft.

3.6 Lasten 
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend 

aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

3.7 Personeelsbeloningen 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van 

de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en 

lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen

De Hartstichting heeft haar pensioenregeling onder-

gebracht bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). 

Het betreft een zogenoemde middelloonregeling. 

De Hartstichting heeft in het geval van een tekort bij het 

pensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van 

aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige 

premies. Indien sprake is van een overschot of een tekort  

in het fonds zal PFZW beslissen tot het verlagen dan wel 

verhogen van de premies. De premies worden verantwoord 

als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. 

Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als over-

lopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot 

een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet 

betaalde premies worden als verplichting op de balans 

opgenomen. 

De dekkingsgraad van het pensioenfonds was 31 december 

2015 98% (31 december 2014 102%).

Het bestuur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft 

besloten de pensioenen per 1 januari 2016 niet te indexeren.

3.8 Kosten doelstellingen
Projectkosten en lasten terzake van subsidies worden 

 verantwoord in het jaar waarin de toezegging plaatsvindt.

3.9  Toerekening van kosten en bestedingen aan 
fondsenwerving en doelstellingen

Bij de allocatie van kosten worden zoveel mogelijk kosten 

rechtstreeks vastgelegd op de kostenplaatsen die onder 

fondsenwerving of één van de doelstellingen (speerpunten) 

vallen. De kosten voor directie en ondersteunende staf-

afdelingen, bestuurs- en beheerkosten, kunnen hieraan 

niet rechtstreeks worden toegerekend. Daarom worden 

deze kosten met behulp van verdeelsleutels in een toe-

rekeningsmodel over fondsenwerving en de doelstellingen 

verdeeld.

Afhankelijk van het accent van activiteiten en projecten 

vinden onderlinge doorberekeningen plaats tussen fondsen-

werving en de doelstellingen. Uitgangspunt hierbij is dat 

een activiteit of project niet alleen een primaire invloed heeft 

op fondsenwerving of één van de doelstellingen.  

Door de aard van de uitingen hebben de activiteiten en 

 projecten ook een secundaire uitstraling op één of meerdere 

beleidsterreinen. De onderlinge doorberekeningen kennen 

een bestendige gedragslijn. Uitzondering hierop zijn de 

thema campagnes, waarvan de inhoud per cam pagne verschilt.

3.10 Afschrijvingen
De afschrijvingen op materiële vaste activa worden 

berekend op basis van onderstaande percentages van de 

verkrijgingsprijs.

Er wordt gestart met afschrijven vanaf de eerste van de 

maand volgend op die waarin de investering in gebruik  

is genomen.

Percentages van de verkrijgingsprijs

Verbouwingskosten 10,0 %

Inventarissen

automatiseringsapparatuur 33,3 %

overige 20,0 %

Voorlichtingsmaterialen 50,0 %

Collectematerialen 20,0 %
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Toelichting op de balans per 31 december 2015

Materiële vaste activa 

Nodig voor de 
bedrijfsvoering

Direct in 
gebruik bij de 

doelstellingen

Totaal

1 januari 2015

Verkrijgingsprijs 4.863.639 1.144.211 6.007.850

Afschrijvingen (2.505.255) (1.144.195) (3.649.450)

Boekwaarde 2.358.384 16 2.358.400

Mutaties 2015

Investeringen 205.783 0 205.783

Desinvesteringen (95.919) 0 (95.919)

Afschrijvingen (510.942) 0 (510.942)

Afschrijving desinvesteringen 95.919 0 95.919

Saldo Mutaties (305.159) 0 (305.159)

31 december 2015

Verkrijgingsprijs 4.973.503 1.144.211 6.117.714

Afschrijvingen (2.920.278) (1.144.195) (4.064.473)

Boekwaarde 2.053.225 16 2.053.241

Onder de post ‘Nodig voor de bedrijfsvoering’ zijn de inventarissen (inclusief automatiseringsapparatuur) en verbouwing opgenomen.
Onder de post ‘Direct in gebruik bij de doelstelling’ zijn de collectematerialen opgenomen.
Er is geen sprake van een verplichting tot herstel na afloop van het gebruik van de activa.

Financiële vaste activa

31 december 
2015

31 december 
2014

Hypothecaire lening u/g 4.740.000 4.740.000

4.740.000 4.740.000

De post bestaat ultimo 2015 uit een hypothecaire lening verstrekt aan een niet aan de Hartstichting verbonden partij. 
De lening heeft een looptijd van 5 jaar, die eindigt op 31 december 2017, en een rentepercentage van 4,75%. 
Tot nadere zekerheid is tevens een bankgarantie gesteld waarvan de looptijd overeenkomt met die van de lening.
Zie verder gebeurtenissen na balansdatum.

1. Materiële vaste activa

2. Financiële vaste activa

Voor de grondslagen verwijzen wij naar de ‘Grondslagen 

voor de Jaarverslaggeving’ van deze jaarrekening.
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Vorderingen en overlopende activa

31 december 
2015

31 december 
2014

Legaten en nalatenschappen 13.511.907 12.979.276

Nog te ontvangen opbrengsten 183.899 10.247

Vooruitbetaalde kosten 276.627 289.767

Te vorderen rente 860.477 905.353

Pensioenen 38.209 14.541

Vordering personeel 328 0

Overige vorderingen 278.475 78.673

15.149.922 14.277.857

Na eerste verwerking worden vorderingen en overlopende activa gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

 Effecten

31 december 
2015

31 december 
2014

Obligaties in beheer bij banken 51.075.935 49.061.418

Aandelen in beheer bij banken 23.987.372 23.084.441

75.063.307 72.145.859

1 januari 2015

Boekwaarde 72.145.859

Mutaties 2015

Resultaat 1.363.360

Kosten beleggingen (185.008)

Saldo 1.178.352

Storting NHS 1.500.000

Mutatie nog te ontvangen rente 44.163

Mutatie liquide middelen 194.933

Saldo 1.739.096

Saldo Mutaties 2.917.448

31 december 2015

Boekwaarde 75.063.307

3. Vorderingen en overlopende activa

4. Effecten
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Beleggingsbeleid
Met het financieren van onderzoeken die meerdere jaren 

duren, zijn grote bedragen gemoeid. De toegezegde bedragen 

voor onderzoek worden gereserveerd, en deze bedragen 

willen we op een verantwoorde wijze beheren. 

Daarom hebben we duurzaamheidscriteria opgesteld voor 

onze beleggingen. Uitgesloten van belegging zijn onder-

nemingen die zich toeleggen op de productie van tabak, bont, 

porno en wapens. Daarnaast worden de ondernemingen 

gescreend op het respecteren van de mensenrechten en 

daarbinnen specifiek op het niet inzetten van kinderarbeid. 

Onze portefeuille wordt ieder kwartaal door een extern 

 bureau geanalyseerd op de gestelde duurzaamheidscriteria. 

In heel 2015 zijn geen afwijkingen ten opzichte van ons 

beleid geconstateerd. 

Ons vermogen wordt defensief gemanaged en heeft een 

beleggingshorizon van meer dan vijf jaar, wat aansluit op 

onze langlopende onderzoekverplichtingen. Het grootste  

deel van onze portefeuille is belegd in obligaties en ongeveer 

een kwart van ons vermogen wordt belegd in aandelen.

Middelenverdeling Bandbreedte

Aandelen Offensief 25% 15% - 35%

Obligaties Defensief 75% 65% - 85%

Liquiditeiten Defensief 0% 0% - 20%

De verantwoordelijkheid voor het beheer van het vermogen  

ligt bij de directeur van de Hartstichting. De auditcommissie, 

die is samengesteld uit leden van de raad van toezicht, 

houdt toezicht op de gemaakte afspraken met de vermogens-

beheerder. De vermogensbeheerder rapporteert maandelijks 

over het behaalde rendement.
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Liquide middelen

31 december
2015

31 december
2014

Rekening-courant banken 1.052.307 2.340.721

Kassen 250 1.257

1.052.557 2.341.978

Voor wat betreft de continuïteitsreserve hanteert de 

Hartstichting de richtlijnen van de Commissie Herkströter. 

Dit houdt in dat als continuïteitsreserve een maximum 

van 1,5 maal de jaarkosten van de werkorganisatie mag 

worden aangehouden. Tot de jaarlijkse kosten van de 

 werk organisatie worden gerekend: 

• subsidies en bijdragen, afdrachten, aankopen en verwer-

vingen, uitbesteed werk en publiciteit en communicatie, 

uitgezonderd dat deel dat wordt toegerekend aan de 

doelstelling; 

• personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor- en 

algemene kosten en afschrijvingen en rente die volledig 

worden meegenomen inclusief het gedeelte dat aan de 

doelstelling wordt toegerekend. 

Deze reserve wordt in stand gehouden uit continuïteits-

overwegingen en om onverwachte mee- en tegenvallers in 

de uitvoering van een vastgesteld jaarplan niet in de weg  

te laten staan.

Ultimo 2015 bedraagt de maximale hoogte op basis van de 

reeds beschreven voorwaarden Commissie Herkströter:  

1,5 * de jaarkosten 2015 = 1,5 * € 17.911.946 = € 26.867.919. 

Het positieve saldo over 2015, zijnde € 538.103 wordt als 

volgt bestemd. Een bedrag van € 305.159 wordt onttrokken 

aan de bestemde reserves. Een bedrag van € 843.262 wordt 

toegevoegd aan de vrije reserves.

Herhuisvesting
De raad van toezicht heeft in 2008 besloten een 

bestemmings reserve te vormen uit de boekwinst en 

 vrijval van aan huisvesting gerelateerde voorzieningen.

Ultimo 2015 bedraagt de bestemmingsreserve 

 herhuis vesting € 2.324.661.

Reserves en fondsen

31 december 
2014

Dotatie 2015 Onttrekkening 
2015

31 december 
2015

Continuïteitsreserve 18.029.133 843.262 0 18.872.395

Bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering 2.358.399 0 (305.159) 2.053.240

Bestemmingsreserve herhuisvesting 2.324.661 0 0 2.324.661

Bestemmingsfondsen 8.000 0 0 8.000

22.720.193 843.262 (305.159) 23.258.296
 

5. Liquide middelen

6. Reserves en fondsen
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In deze post zijn de voor toekomstige jaren toegezegde 

subsidies opgenomen. Dit betreffen zowel de top down- 

projecten (in beginsel door de Hartstichting gestimuleerd 

en/of geïnitieerd) alsmede de bottom-up projecten uit het 

verleden. De vrijval heeft betrekking op de reiskosten 

binnen de subsidieverplichting aan studenten en AIO’s.

De toezegging aan De Hart&Vaatgroep (HVG) alsmede de 

toezegging aan de Stichting Alliantie Nederland Rookvrij! 

is opgenomen voor twee jaar. 

Voor zover de subsidietoezegging betrekking heeft op het 

aankomende boekjaar is de toezegging opgenomen onder 

de kortlopende schulden. Het overige deel is toegewezen 

aan de langlopende schulden.

8. Langlopende schulden

7. Fondsen

Fondsen

De bestemmingsfondsen zijn als volgt te specificeren:

31 december 
2015

31 december 
2014

Fonds Gisolf Smit 8.000 8.000

8.000 8.000

Bestedingsdoel Fonds Gisolf Smit: Afstemmen van informatie en communicatie 
binnen de cardiologische zorg op de behoeften van de patiënt.

Langlopende schulden

De bestemmingsfondsen zijn als volgt te specificeren:

31 december 
2015

31 december 
2014

Uitkeringsverplichting 2016 0 17.908.884

Uitkeringsverplichting 2017 16.295.713 13.608.236

Uitkeringsverplichting 2018 11.968.120 9.242.157

Uitkeringsverplichting 2019 6.506.008 4.581.559

Uitkeringsverplichting 2020 3.173.579 1.748.457

Alliantie Nederland Rookvrij! / HVG 1.300.000 1.550.000

Reservering huurkorting 149.726 164.574

Verwachte vrijval (180.000) (180.000)

39.213.146 48.623.867

Alle schulden op lange termijn worden, na aanvang, binnen een looptijd van 5 jaren afgelost.
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9. Kortlopende schulden

Kortlopende schulden

31 december 
2015

31 december 
2014

Belastingen en afdracht premies  
bedrijfsvereniging 406.444 387.158

Uitkeringsverplichting projecten  
korte termijn 28.882.741 19.676.807

Alliantie Nederland Rookvrij! / HVG 1.630.000 1.732.500

Nog te betalen kosten 2.822.022 1.500.305

Vooruitontvangen opbrengsten 0 61.612

Crediteuren 1.846.378 1.161.652

35.587.585 24.520.034

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

Niet in de balans opgenomen rechten en  
verplichtingen
Ultimo 2015 bestaat er een leaseverplichting van € 112.137 

voor de periode 2016 t/m 2017, voor onder meer lease-auto’s, 

kopieer- en scanapparatuur. Van dit bedrag loopt € 87.597 

binnen een jaar af, € 24.540 heeft een looptijd langer dan 

een jaar en vervalt binnen twee jaar.

Ultimo 2015 bestaat er een huurverplichting voor het  

kantoorpand aan Prinses Catharina Amaliastraat 10,  

te ’s-Gravenhage. De huurlast in 2015 bedroeg € 928.248.  

Het contract eindigt per 1 februari 2027.

Er is voor de Nederlandse Hartstichting een bankgarantie 

verstrekt in het kader van huurbetalingen ter grootte  

van € 206.450. 

Hartstichting - TKI / STW

In 2015 heeft het ministerie van Economische Zaken  

met het programma voor Topconsortia voor Kennis en 

Innovatie (TKI) Life Science and Health aan de 

Hartstichting een toeslag van € 2,5 miljoen toegekend. 

Deze toeslag moet worden aangewend voor een 

 onderzoeksproject waaraan ook het bedrijfsleven deel-

neemt. Dit onderzoeksproject zal de Hartstichting met 

Technologiestichting STW uitvoeren. Het gaat daarbij  

om een onderzoekproject op het gebied van het eerder 

 herkennen van hart- en vaatziekten, waar Hartstichting 

€ 2,5 miljoen aan zal bijdragen. Hartstichting en STW 

hebben hier in 2015 een overeenkomst over afgesloten.  

Pas in 2016 zullen de verplichtingen voor het onderzoeks-

project worden aangegaan en daarom is de overeenkomst 

met STW niet verwerkt in de jaarrekening 2015. Omdat de 

verplichtingen ten aanzien van STW voorwaardelijk zijn 

voor het ontvangen van de toeslag van TKI-Life Science  

and Health geldt dit ook voor de toeslag van deze laatste 

organisatie.

Bankgarantie

De Hartstichting heeft een bankgarantie van € 5,0 miljoen. 

bij de moeder van de vermogensbeheerder. Deze bank-

garantie heeft betrekking op uitstaande liquide middelen 

bij de vermogensbeheerder. De garantie wordt jaarlijks 

verstrekt. De huidige garantie vervalt op 31 december 2016.

Gebeurtenissen na balansdatum
De onder de financiële activa vermelde verstrekte hypo-

thecaire lening is op 4 februari 2016 door hypotheeknemer

vervroegd afgelost vanwege verkoop van het onroerend 

goed waarvoor de hypotheek was verstrekt en dat als 

 zekerheid voor de hypotheek diende.



81

JA
A

R
R

EK
EN

IN
G

10. Toelichting op de baten

Baten uit eigen fondsenwerving

De baten uit eigen fondsenwerving zijn als volgt te specificeren:

Werkelijk 2015 Begroting 2015 Werkelijk 2014

Collecte 3.152.435 3.400.000 3.403.942

Donaties en giften 23.256.425 25.964.000 22.144.824

Sponsoring 112.500 0 250.000

Nalatenschappen 14.560.370 12.800.000 12.381.814

Giften in natura 666.067 0 0

Overige baten uit eigen fondsenwerving 542.686 383.000 672.060

42.290.483 42.547.000 38.852.640

Baten uit acties van derden

De Baten uit acties van derden zijn als volgt te specificeren:

Werkelijk 2015 Begroting 2015 Werkelijk 2014

Vrienden Loterij, geoormerkt 648.716 1.900.000 570.080

Vrienden Loterij, ongeoormerkt 650.849 0 733.031

Vrienden Loterij 1.299.565 1.900.000 1.303.111

Lotto/Kras 300.090 0 311.174

Fonds Bijzondere Uitkeringen (FBU) 26.266 0 24.677

Stichting Loterijacties Volksgezondheid 326.356 0 335.851

Postcode Loterij, eenmalige acties 10.000 0 0

Overige loterijen 10.000 0 0

Baten uit acties van derden 1.635.921 1.900.000 1.638.962
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Beleggingsresultaat

De baten uit beleggingen zijn als volgt te specificeren:

Werkelijk 2015 Begroting 2015 Werkelijk 2014

Gerealiseerde opbrengsten

Vastrentend 0 3.760.000 0

Obligaties 1.363.485 0 1.700.330

Aandelen 2.027.915 0 1.671.115

3.391.400 3.760.000 3.371.445

Ongerealiseerde opbrengsten

Obligaties (1.224.956) 0 1.737.002

Aandelen (803.084) 0 2.132.464

(2.028.040) 0 3.869.466

Gerealiseerde en ongerealiseerde opbrengsten 1.363.360 3.760.000 7.240.911

Bankkosten inzake beleggingen waaronder 
 bewaarloon (185.009) (160.000) (175.905)

Netto beleggingsresultaat 1.178.351 3.600.000 7.065.006

Overige baten
Rente hypothecaire lening u/g 225.150 225.000 225.150

Rente deposito 6.912 0 7.626

Overige opbrengsten niet uit normale exploitatie 210.498 165.000 90.525

Overige baten 442.560 390.000 323.301
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Bij de grondslagen voor de resultaatbepaling is bij aan-

gegeven dat kosten worden toegerekend aan activiteiten. 

Overheadkosten worden eerst verdeeld over alle afdelingen 

op basis van voltijdsformatie (FTE), waarna de kosten van 

de directie en de afdelingen bedrijfsvoering en HRM 

 worden verdeeld over activiteiten op basis van tijds-

belasting. Vertrekpunt bij de herverdeling naar activiteiten 

is de uitsplitsing van kosten naar organisatieonderdeel. 

Vervolgens vindt de herverdeling in twee stappen plaats:

Herverdelen van de overhead

Met uitzondering van de personele kosten worden alle 

 indirecte kosten nagenoeg geheel geboekt op bedrijfs-

voering, zoals huisvestingskosten en ICT Deze overhead-

kosten worden verdeeld over alle organisatieonderdelen op 

basis van FTE. Met deze herverdeling worden de integrale 

kosten per organisatieonderdeel verkregen. 

Herverdeling conform Richtlijn 650 

Bij de herverdeling kunnen sommige kosten aan  meerdere 

activiteiten worden toegerekend. In die gevallen vindt 

herverdeling op basis van een schattingspercentage plaats. 

Bij fondsenwerving en marketing & communicatie heeft de 

inhoud nagenoeg altijd een tweeledig karakter, namelijk 

voorlichting (=doelbesteding) en het oproepen tot doneren 

(=fondsenwerving). 

Voorbeelden van campagnes/communicatiemomenten 

in relatie tot doelbesteding

• Reanimatie/6 minutenzone: campagne werven bhv’ers 

plus gezamenlijke campagne Opel/Feyenoord.

• Campagne Elke Dag: eerder herkennen van hart- en 

 vaatziekten: Corporate campagne, herken de signalen.

• Rookvrije generatie: kinderen rookvrij laten opgroeien 

en voorkomen dat ze beginnen met roken.
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Functie

Functie directeur

(Onbezoldigde) nevenfuncties

• Vicepresident van het Europese Hart Netwerk
• Bestuurslid van de Wereld Hart Federatie
• Lid Adviesraad Durrer Centrum
• Bestuurslid/penningmeester Alliantie Nederland Rookvrij!
• Lid Adviesraad Strategic Area Health Technische 

Universiteit Eindhoven
• Bestuurslid Stichting Loterijacties Volksgezondheid
• Beschermheer Stichting Hart in Actie

Dienstverband

Aard (looptijd) onbepaald

Uren 40

Part-time percentage 100

Periode 1/1-31/12

drs. F. Italianer

Bezoldiging (EUR)

Vast inkomen 120.000

Vakantiegeld 9.600

Eindejaarsuitkering 9.960

Totaal jaarinkomen 139.560

Het jaarinkomen van het directielid (in loondienst) blijft  
binnen het maximum van € 140.046 (1FTE/12 mnd)  volgens 
de ‘regeling beloning directeuren van goede doelen ten 
behoeve van besturen en raden van toezicht’ van Goede 
Doelen Nederland, geldend voor 2015.

Pensioenlasten inclusief compensatie 
(werkgeversdeel) 23.641

SV Lasten (werkgeversdeel) 9.491

Belaste vergoedingen/ bijtellingen 11.292

Totaal 2015 183.983

Totaal 2014 182.582

De pensioenlast betreft het werkgeversdeel van de aan het 
bedrijfstak pensioenfonds verschuldigde premie. Aan directie-
leden zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Raad van toezicht

De leden van de raad van toezicht genieten geen bezoldiging.

13. Accountantshonoraria

Liquide middelen

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste 
van het resultaat gebracht:

Werkelijk 2015 Werkelijk 2014

Controle van de jaarrekening 83.127 71.312

Totaal accountantskosten 83.127 71.312

12. Personeelslasten

De personeelskosten van de samengevoegde organisaties 

worden gedragen door de Nederlandse Hartstichting.

Personeelslasten

Werkelijk 2015 Begroting 2015 Werkelijk 2014

Personeelslasten zijn onderverdeeld in:

Salarissen 6.089.307 6.062.000 6.115.121

Sociale lasten 964.256 864.000 912.108

Pensioenlasten 839.962 886.000 860.325

Overige personeelslasten 1.336.685 1.283.000 1.081.744

Totaal personeelslasten 9.230.210 9.095.000 8.969.298

Aantal FTE 105,5 103,5 106,0

Werknemers werkzaam buiten Nederland: geen (2014: geen).
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Jaarrekening 2015

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

31 december 2015 31 december 2014

ACTIVA

Materiële vaste activa 14 2.053.241 2.358.400

Financiële vaste activa 15 4.740.000 4.740.000

6.793.241 7.098.400

Vorderingen en overlopende activa 16 15.149.921 14.277.856

Effecten 17 75.063.307 72.145.859

Liquide middelen 18 1.052.521 2.341.970

91.265.749 88.765.685

Totaal activa 98.058.990 95.864.085

PASSIVA

Reserves 19

Continuïteitsreserve 18.872.394 18.029.133

Bestemmingsreserves 4.377.902 4.683.060

23.250.296 22.712.193

Fondsen 20

Bestemmingsfondsen 8.000 8.000

Langlopende schulden 21 33.185.660 42.024.020

Kortlopende schulden 22 41.615.034 31.119.872

Totaal Passiva 98.058.990 95.864.085

Nederlandse Hartstichting
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Rekening van baten en lasten

Werkelijk 2015 Begroting 2015 Werkelijk 2014

Collecte 3.152.435 3.400.000 3.403.942

Donaties en giften 23.256.425 25.964.000 22.144.824

Sponsoring 112.500 0 250.000

Nalatenschappen 14.560.370 12.800.000 12.381.814

Giften in natura 666.067 0 0

Overige baten uit fondsenwerving 542.686 383.000 672.060

Baten uit eigen fondsenwerving 42.290.483 42.547.000 38.852.640

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 42.290.483 42.547.000 38.852.640

Baten uit acties van derden 1.635.921 1.900.000 1.638.962

Beleggingsresultaat 1.363.360 3.760.000 7.240.911

Overige baten 442.560 390.000 323.301

Som der baten 45.732.324 48.597.000 48.055.814

6-minutenzone 4.180.454 3.445.297 3.074.890

Hartgezonde jeugd 3.586.359 3.552.568 2.612.107

Regie over eigen leven en zorg 5.399.864 6.191.215 5.552.408

Wetenschappelijk onderzoek 17.079.713 19.684.069 21.247.449

Ernst & urgentie 3.982.731 4.329.377 3.091.169

Doelstelling algemeen 1.702.781 2.027.888 2.876.194

Totaal besteed aan doelstellingen 35.931.903 39.230.414 38.454.217

Kosten eigen fondsenwerving 7.199.329 8.758.646 8.005.147

Kosten acties derden 202.019 200.000 172.600

Kosten beleggingen 185.009 160.000 175.905

7.586.357 9.118.646 8.353.652

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 1.675.961 1.887.938 1.781.384

Som der lasten 45.194.221 50.236.998 48.589.253

Resultaat 538.103 (1.640.000) (533.439)
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Toelichting op de balans per 31 december 2015

14. Materiële vaste activa 

15. Financiële vaste activa 

Materiële vaste activa 

De mutaties in 2015 zijn: 

Nodig voor de 
bedrijfsvoering

Direct in 
gebruik bij de 

doelstellingen

Totaal

1 januari 2015

Verkrijgingsprijs 4.863.639 1.144.211 6.007.850

Afschrijvingen (2.505.255) (1.144.195) (3.649.450)

Boekwaarde 2.358.384 16 2.358.400

Mutaties 2015

Investeringen 205.783 0 205.783

Desinvesteringen (95.919) 0 (95.919)

Afschrijvingen (510.942) 0 (510.942)

Afschrijving desinvesteringen 95.919 0 95.919

Saldo Mutaties (305.159) 0 (305.159)

31 december 2015

Verkrijgingsprijs 4.973.503 1.144.211 6.117.714

Afschrijvingen (2.920.278) (1.144.195) (4.064.473)

Boekwaarde 2.053.225 16 2.053.241

Onder de post ‘Nodig voor de bedrijfsvoering’ zijn de inventarissen (inclusief automatiseringsapparatuur) en verbouwing opgenomen.
Onder de post ‘Direct in gebruik bij de doelstelling’ zijn de collectematerialen opgenomen.
Er is geen sprake van een verplichting tot herstel na afloop van het gebruik van de activa.

Financiële vaste activa

31 december
2015

31 december
2014

Hypothecaire lening u/g 4.740.000 4.740.000

4.740.000 4.740.000
  
De post bestaat ultimo 2015 uit een hypothecaire lening verstrekt aan een niet aan de Hartstichting verbonden partij.  
De lening heeft een looptijd van vijf jaar, die eindigt op 31 december 2017, en een rentepercentage van 4,75%.  
Tot nadere zekerheid is tevens een bankgarantie gesteld waarvan de looptijd overeenkomt met die van de lening.
Zie verder gebeurtenissen na balansdatum.

Voor de grondslagen verwijzen wij naar de ‘Grondslagen 

voor de Jaarverslaggeving’ van deze jaarrekening.
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16. Vorderingen en overlopende activa 

17. Effecten 

Vorderingen en overlopende activa

31 december
2015

31 december
2014

Legaten en nalatenschappen 13.511.907 12.979.276

Nog te ontvangen opbrengsten 183.899 10.247

Vooruitbetaalde kosten 276.627 289.767

Te vorderen rente 860.477 905.353

Pensioenen 38.209 14.541

Vorderingen personeel 328 0

Overige vorderingen 278.474 78.672

15.149.921 14.277.856

Na eerste verwerking worden vorderingen en overlopende activa gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Effecten

31 december
2015

31 december
2014

Obligaties in beheer bij banken 51.075.935 49.061.418

Aandelen in beheer bij banken 23.987.372 23.084.441

75.063.307 72.145.859

1 januari 2015

Boekwaarde 72.145.859

Mutaties 2015

Resultaat 1.363.360

Kosten beleggingen (185.008)

Saldo 1.178.352

Storting NHS 1.500.000

Mutatie nog te ontvangen rente 44.163

Mutatie liquide middelen 194.933

Saldo 1.739.096

Saldo Mutaties 2.917.448

31 december 2015

Boekwaarde 75.063.307



90

Beleggingsbeleid
Met het financieren van onderzoeken die meerdere jaren 

duren, zijn grote bedragen gemoeid. De toegezegde bedragen 

voor onderzoek worden gereserveerd, en deze bedragen 

willen we op een verantwoorde wijze beheren. 

Daarom hebben we duurzaamheidscriteria opgesteld voor 

onze beleggingen. Uitgesloten van belegging zijn onder-

nemingen die zich toeleggen op de productie van tabak, bont, 

porno en wapens. Daarnaast worden de ondernemingen 

gescreend op het respecteren van de mensenrechten en 

daarbinnen specifiek op het niet inzetten van kinderarbeid. 

Onze portefeuille wordt ieder kwartaal door een extern 

 bureau geanalyseerd op de gestelde duurzaamheidscriteria. 

In heel 2015 zijn geen afwijkingen ten opzichte van ons 

beleid geconstateerd. 

Ons vermogen wordt defensief gemanaged en heeft een 

beleggingshorizon van meer dan vijf jaar, wat aansluit op 

onze langlopende onderzoekverplichtingen. Het grootste  

deel van onze portefeuille is belegd in obligaties en ongeveer 

een kwart van ons vermogen wordt belegd in aandelen.

Middelenverdeling Bandbreedte

Aandelen Offensief 25% 15% - 35%

Obligaties Defensief 75% 65% - 85%

Liquiditeiten Defensief 0% 0% - 20%

De verantwoordelijkheid voor het beheer van het vermogen  

ligt bij de directeur van de Hartstichting. De auditcommissie, 

die is samengesteld uit leden van de raad van toezicht, 

houdt toezicht op de gemaakte afspraken met de vermogens-

beheerder. De vermogensbeheerder rapporteert maandelijks 

over het behaalde rendement.
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18. Liquide middelen

Liquide middelen

31 december
2015

31 december
2014

Rekening-courant banken 1.052.271 2.340.713

Kassen 250 1.257

1.052.521 2.341.970

Voor wat betreft de continuïteitsreserve hanteert de  

Hartstichting de richtlijnen van de Commissie Herkströter. 

Dit houdt in dat als continuïteitsreserve een maximum 

van 1,5 maal de jaarkosten van de werk organisatie mag 

worden aangehouden. Tot de jaarlijkse kosten van de werk-

organisatie worden gerekend: 

• subsidies en bijdragen, afdrachten, aankopen en verwer-

vingen, uitbesteed werk en publiciteit en communicatie, 

uitgezonderd dat deel dat wordt toegerekend aan de 

doelstelling; 

• personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor- en 

algemene kosten en afschrijvingen en rente die volledig 

worden meegenomen inclusief het gedeelte dat aan de 

doelstelling wordt toegerekend. 

Deze reserve wordt in stand gehouden uit continuïteits-

overwegingen en om onverwachte mee- en tegenvallers in 

de uitvoering van een vastgesteld jaarplan niet in de weg  

te laten staan.

Ultimo 2015 bedraagt de maximale hoogte op basis van de 

reeds beschreven voorwaarden Commissie Herkströter:  

1,5 * de jaarkosten 2015 = 1,5 * € 17.911.946 = 26.867.919.

Herhuisvesting
De raad van toezicht heeft in 2008 besloten een 

 bestemmingsreserve te vormen uit de boekwinst en 

 vrijval van aan huisvesting gerelateerde voorzieningen.

Ultimo 2015 bedraagt de bestemmingsreserve 

 herhuis vesting € 2.324.661.

Reserves en fondsen

31 december
2014

Dotatie 2015 Onttrekkening 
2015

31 december
2015

Continuïteitsreserve 18.029.133 843.262 0 18.872.394

Bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering 2.358.399 0 (305.159) 2.053.241

Bestemmingsreserve herhuisvesting 2.324.661 0 0 2.324.661

Bestemmingsfondsen 8.000 0 0 8.000

22.720.193 843.262 (305.159) 23.258.296
 

19. Reserves en fondsen
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In deze post zijn de voor toekomstige jaren toegezegde 

subsidies opgenomen. Dit betreffen zowel de top down- 

projecten (in beginsel door de Hartstichting gestimuleerd 

en/of geïnitieerd) alsmede de bottom-up projecten.  

De vrijval heeft betrekking op de reiskosten  

binnen de subsidieverplichting aan studenten en AIO’s.

De toezegging aan De Hart&Vaatgroep (HVG) alsmede de 

toezegging aan de Stichting Alliantie Nederland Rookvrij! 

is opgenomen voor twee jaar. 

Voor zover de subsidietoezegging betrekking heeft op het 

aankomende boekjaar is de toezegging opgenomen onder 

de kortlopende schulden, het overige deel is toegewezen 

aan de langlopende schulden.

21. Langlopende schulden

20. Fondsen

Fondsen

De bestemmingsfondsen zijn als volgt te specificeren:

31 december 
2015

31 december 
2014

Fonds Gisolf Smit 8.000 8.000

8.000 8.000

Bestedingsdoel Fonds Gisolf Smit: Afstemmen van informatie en communicatie 
binnen de cardiologische zorg op de behoeften van de patiënt.

Langlopende schulden

De bestemmingsfondsen zijn als volgt te specificeren:

31 december 
2015

31 december 
2014

Uitkeringsverplichting 2016 0 15.070.404

Uitkeringsverplichting 2017 13.697.493 11.510.843

Uitkeringsverplichting 2018 9.833.818 7.809.127

Uitkeringsverplichting 2019 5.438.707 4.350.615

Uitkeringsverplichting 2020 2.945.916 1.748.457

Alliantie Nederland Rookvrij! / HVG 1.300.000 1.550.000

Reservering huurkorting 149.726 164.574

Verwachte vrijval (180.000) (180.000)

33.185.660 42.024.020

Alle schulden op lange termijn worden, na aanvang, binnen een looptijd van vijf jaren afgelost.
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22. Kortlopende schulden

Kortlopende schulden

31 december 
2015

31 december 
2014

Belastingen en afdracht premies 
bedrijfsvereniging 406.444 387.158

Uitkeringsverplichting projecten  
korte termijn 24.351.656 15.560.192

Rekening-courant Stichting Studiefonds 
Nederlandse Hartstichting 10.558.534 10.716.453

Alliantie Nederland Rookvrij! / HVG 1.630.000 1.732.500

Nog te betalen kosten 2.822.022 1.500.305

Vooruitontvangen opbrengsten 0 61.612

Crediteuren 1.846.378 1.161.652

41.615.034 31.119.872

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

Niet in de balans opgenomen rechten en  
verplichtingen
Ultimo 2015 bestaat er een leaseverplichting van € 112.137 

voor de periode 2016 t/m 2017, voor onder meer lease-auto’s, 

kopieer- en scanapparatuur. Van dit bedrag loopt € 87.597 

binnen een jaar af, € 24.540 heeft een looptijd langer dan 

een jaar en vervalt binnen twee jaar.

Ultimo 2015 bestaat er een huurverplichting voor het  

kantoorpand aan Prinses Catharina Amaliastraat 10,  

te ’s-Gravenhage. De huurlast in 2015 bedroeg € 928.248.  

Het contract eindigt per 1 februari 2027.

Er is voor de Hartstichting een bankgarantie verstrekt in 

het kader van huurbetalingen ter grootte van € 206.450. 

Hartstichting - TKI / STW

In 2015 heeft het ministerie van Economische Zaken  

met het programma voor Topconsortia voor Kennis en 

Innovatie (TKI) Life Science and Health aan de Hartstichting 

een toeslag van € 2,5 miljoen toegekend. Deze toeslag moet 

worden aangewend voor een  onderzoeksproject waaraan 

ook het bedrijfsleven deelneemt. Dit onderzoeksproject zal 

de Hartstichting met Technologiestichting STW uitvoeren. 

Het gaat daarbij om een onderzoekproject op het gebied 

van het eerder  herkennen van hart- en vaatziekten, waar 

Hartstichting € 2,5 miljoen aan zal bijdragen. 

Hartstichting en STW  hebben hier in 2015 een overeenkomst 

over afgesloten. Pas in 2016 zullen de verplichtingen voor 

het onderzoeksproject worden aangegaan en daarom is de 

overeenkomst met STW niet verwerkt in de jaarrekening 

2015. Omdat de verplichtingen ten aanzien van STW 

voorwaardelijk zijn voor het ontvangen van de toeslag van 

TKI-Life Science and Health geldt dit ook voor de toeslag 

van deze laatste organisatie.

Bankgarantie

De Hartstichting heeft een bankgarantie van € 5,0 miljoen. 

bij de moeder van de vermogensbeheerder. Deze bank-

garantie heeft betrekking op uitstaande liquide middelen 

bij de vermogensbeheerder. De garantie wordt jaarlijks 

verstrekt. De huidige garantie vervalt op 31 december 2016.

Gebeurtenissen na balansdatum
De onder de financiële activa vermelde verstrekte hypo-

thecaire lening is op 4 februari 2016 door hypotheeknemer

vervroegd afgelost vanwege verkoop van het onroerend 

goed waarvoor de hypotheek was verstrekt en dat als 

 zekerheid voor de hypotheek diende.



94

Jaarverslag 2015

Stichting Studiefonds Nederlandse Hartstichting

De Stichting stelt zich ten doel het door financiële onder-

steuning bevorderen van studie in de meest ruime zin op 

het gebied van hart- en vaatziekten. De Stichting tracht dit 

doel meer in het bijzonder te bereiken door nauw samen  

te werken met de Hartstichting en door een goede 

 afstemming van het beleid van de Stichting op dat van  

de Hartstichting op het gebied van subsidies.

Met het dr. E. Dekker programma van het Studiefonds 

Nederlandse Hartstichting worden jaarlijks stipendia 

beschikbaar gesteld voor talentvolle onderzoekers die zo in 

staat worden gesteld gedurende een aantal jaren onderzoek 

te verrichten op het gebied van hart- en vaatziekten.  

Ook worden door de Stichting Studiefonds Nederlandse 

Hartstichting bijdragen voor proefschriften en reizen 

geleverd.

De subsidies van de Stichting Studiefonds Nederlandse 

Hartstichting bedroegen in het verslagjaar € 3.437.179.  

In 2014 waren deze subsidies € 3.991.823.

De uitvoeringskosten van het Studiefonds worden gedragen 

door de Hartstichting.

De raad van toezicht van de Hartstichting heeft besloten de 

jaarlijkse dotatie van de Hartstichting aan het Studiefonds 

Nederlandse Hartstichting, dat geen eigen vermogen heeft, 

voor 2015 te bepalen op het niveau van het totale negatieve 

saldo van baten en lasten van het Studiefonds. Deze dotatie 

bedroeg € 3.437.179.
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Jaarrekening 2015

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

31 december 2015 31 december 2014

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Rekening-courant Nederlandse Hartstichting 10.558.534 10.716.453

Speciale projecten 1 1

10.558.535 10.716.454

Liquide middelen

Rekening-courant banken 36 8

36 8

Totaal activa 10.558.571 10.716.462

PASSIVA

Langlopende schulden

Deze post betreft voorziening voor subsidies 6.027.486 6.599.847

Kortlopende schulden 4.531.085 4.116.615

Totaal passiva 10.558.571 10.716.462

Stichting Studiefonds Nederlandse Hartstichting

Rekening van baten en lasten

Begroting 2016 Werkelijk 2015 Begroting 2015 Werkelijk 2014

Baten:

Baten uit eigen fondsenwerving

- Subsidie van de Nederlandse Hartstichting 3.961.925 3.437.179 3.500.000 3.991.823

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 3.961.925 3.437.179 3.500.000 3.991.823

Totaal beschikbaar voor doelstellingen 3.961.925 3.437.179 3.500.000 3.991.823

Besteed aan doelstellingen

- Verstrekte subsidies 3.961.925 3.437.179 3.500.000 3.991.823

Totaal besteed aan doelstellingen 3.961.925 3.437.179 3.500.000 3.991.823
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Statutaire resultaatbestemming
Conform artikel 11, lid 1.b. van de statuten van de 

Nederlandse Hartstichting is de raad van toezicht bevoegd 

tot het goedkeuren van de jaarrekening. Daarmee wordt de 

resultaatbestemming zoals in de jaarrekening opgenomen 

definitief.

prof. dr. E.C. Klasen

voorzitter raad van toezicht  

Nederlandse Hartstichting

Resultaatbestemming 2015
Het positieve saldo over 2015, zijnde € 538.103 wordt als 

volgt bestemd: een bedrag van € 305.159 wordt onttrokken 

aan de bestemde reserves. Een bedrag van € 843.262 wordt 

toegevoegd aan de vrije reserves.

drs. F. Italianer

directeur 

Nederlandse Hartstichting
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Verantwoordingsverklaring

In deze verantwoordingsverklaring zet de Hartstichting 

uiteen hoe zij invulling geeft aan: 

• de functiescheiding tussen uitvoeren, besturen en 

 toezicht houden; 

• het optimaliseren van de omgang met belanghebbenden;

• het continu verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie  

van de bestedingen.

Juridische structuur
De Nederlandse Hartstichting is juridisch, statutair, 

 bestuurlijk en financieel nauw verbonden met het 

Stichting Studiefonds Nederlandse Hartstichting.  

De twee rechtspersonen kunnen bestuurlijk en financieel 

als een eenheid worden beschouwd.

Statutaire naam: Nederlandse Hartstichting.

Statutaire vestigingsplaats: Den Haag.

In het vervolg van dit verslag gebruiken we de 

naam ‘Hartstichting’ in plaats van ‘De Nederlandse 

Hartstichting’.

Organogram
Onderstaand organisatiemodel geldt per 31-12-2015.

Scheiding van uitvoering, bestuur en toezicht
Conform de door de Hartstichting onderschreven Code 

Wijffels kent de organisatie een scheiding tussen bestuur 

en toezicht. De directie is bestuurlijk verantwoordelijk,  

terwijl de raad van toezicht daarop toeziet. Er is een 

reglement van de directie, een reglement van de raad van 

toezicht, een reglement van de auditcommissie en een  

onderling afsprakendocument van het management team.

Taken en werkwijze van het management team
De directie vormt tezamen met de door hem benoemde 

afdelingsmanagers het management team van de  stichting. 

De leden van het management team verrichten hun 

werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de 

directie en zijn aan de directie verantwoording 

 ver schuldigd. De directie fungeert als voorzitter van het 

management team.De Hartstichting kent drie afdelingen. 

1. De afdeling Publiek, Donateurs & Vrijwilligers.  

2. De afdeling Patiënt. 

3.  De afdeling Onderzoekers, Professionals  

& Bestuurders. 

Daarnaast kent de Hartstichting nog de stafafdelingen 

HRM en Bedrijfsvoering.

Bestuurssecretaris, 
Directiesecretaresse

HRM Bedrijfsvoering

PatiëntPDV OPB

Directie
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• Iedere afdeling wordt geleid door een afdelingshoofd  

onder leiding van en door middel van directe aansturing 

door de directie.

• De directie stelt de taakverdeling van de afdelings-

hoofden vast. De afdelingshoofden geven direct leiding 

aan de teammanagers.

• De primaire verantwoordelijkheid voor zaken die liggen 

binnen het specifieke werkgebied van een afdeling, ligt 

in beginsel bij het betreffende afdelingshoofd en de  

directie. Zaken die liggen binnen het werkgebied van een 

afdeling, maar die van belang zijn voor de Hartstichting 

als geheel, zullen door het betrokken afdelingshoofd en 

de directie concreet ter kennis worden gebracht van de 

overige leden van het management team, onverminderd 

het uitgangspunt van integraal management door de 

directie en het management team. De directie draagt 

eindverantwoordelijkheid voor het werkgebied van  

de afdelingen.

• Majeure wijzigingen in de taakverdeling tussen de  

afdelingshoofden zullen in overleg met de raad van  

toezicht door de directie worden vastgesteld.

• Het management team werkt op basis van gedelegeerde 

verantwoordelijkheid, welke door de directie mede aan 

de afdelingshoofden is gedelegeerd.

• Het management team vergadert wekelijks en voorts 

in het geval één van de leden van het management 

team een vergadering noodzakelijk acht. Ieder lid van 

het  management team kan zaken op de agenda van de 

 vergadering plaatsen.

• De vergaderingen van het management team worden 

geleid door de directie en bij zijn afwezigheid door het 

door hem daartoe aangewezen afdelingshoofd. Indien 

de directie geen aanwijzing heeft gedaan voorziet de 

 ver gadering zelf in haar leiding.

• Van iedere vergadering van het management team 

wordt een besluitenlijst opgesteld, die in de eerst-

volgende  vergadering wordt vastgesteld.

• Besluiten worden binnen 24 uur gedeeld met de gehele 

organisatie.

• Zonder medewerking van de directie komen geen  

directiebesluiten tot stand.

De aanvaarding door een afdelingshoofd van een 

 commissariaat of bestuursfunctie behoeft de goedkeuring 

van de directie. Andere belangrijke nevenfuncties worden 

aan de directie gemeld. Het management team vermijdt 

elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de 

Hartstichting en zichzelf. Een afdelingshoofd meldt een 

(potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële bete kenis 

is voor de stichting en/of voor het afdelingshoofd terstond 

aan de directie en verschaft de directie alle relevante 

informatie. De directie besluit buiten aanwezigheid van het 

afdelingshoofd of sprake is van een tegenstrijdig belang. 

Het management team bestaat op 31-12-2015 uit: 
Floris Italianer, voorzitter

David Verschoor, afdeling Publiek,  

Donateurs & Vrijwilligers

Margo Weerts, afdeling Patiënt 

Marina Senten, afdeling Onderzoekers,  

Professionals & Bestuurders 

Over Floris Italianer

Floris Italianer (1959) is sinds 1 mei 2013 directeur 

van de Hartstichting. Hij studeerde economie aan de 

Rijksuniversiteit Groningen en behaalde zijn doctoraal-

examen Bedrijfskunde aan de Interfaculteit Bedrijfskunde 

in Delft. Voordat hij bij de Hartstichting kwam, werkte 

hij in de gezondheidszorg, onder andere als adviseur van 

zorginstellingen, als directeur/bestuurder van de stichting 

DBC-Onderhoud, als directeur van VisionClinics en als 

(onbezoldigd) bestuurslid van hospice Kajan.

Overige (onbezoldigde) nevenactiviteiten zijn: vice president 

van het Europese Hart Netwerk, bestuurslid van de Wereld 

Hart Federatie, lid Adviesraad Durrer Centrum, bestuurslid/ 

penningmeester Alliantie Nederland Rookvrij!, lid Adviesraad 

Strategic Area Health Technische Universiteit Eindhoven en 

 bestuurslid Stichting Loterijacties Volksgezondheid, 

Beschermheer Stichting Hart in Actie.

Taken en werkwijze van de directie

Taken en verantwoordelijkheden

Behoudens beperkingen op grond van de wet of de  

statuten is de directie belast met het besturen van de 

stichting. Daarnaast bevatten de wet en de statuten diverse 

andere bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 

directie. Voorts handelt de directie in overeenstemming 

met het Reglement CBF-Keur van het Centraal Bureau 

Fondsenwerving.

De directie is verantwoordelijk voor de naleving van  

alle relevante wet- en regelgeving.

De directie wordt per eind 2015 gevormd door één 

 natuurlijke persoon.

• De directie benoemt, schorst en ontslaat de personeels-

leden van de stichting en stelt hun salaris en verdere 

arbeidsvoorwaarden vast, alles binnen het kader van 
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de personeelsformatie en de uitgangspunten van het 

arbeidsvoorwaardenbeleid, zoals goedgekeurd door de 

raad van toezicht.

• Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het boek-

jaar stelt de directie een jaarplan en een begroting op.

• De directie benoemt onder goedkeuring van de raad 

van toezicht een accountant aan wie de opdracht wordt 

 verleend tot onderzoek van de balans en de staat van 

baten en lasten van de stichting.

Nevenfuncties

De aanvaarding door de directie van een commissariaat of 

bestuursfunctie behoeft de goedkeuring van de raad van 

toezicht. Andere belangrijke nevenfuncties worden aan de 

raad van toezicht gemeld.

Communicatie met de raad van toezicht

• De directie woont in de regel de vergaderingen van de 

raad van toezicht bij, en voor zover van toepassing, de 

vergaderingen van eventuele commissies welke door  

de raad van toezicht zijn ingesteld, tenzij de raad van 

toezicht, respectievelijk de desbetreffende commissie,  

anders bepaalt. In overleg met de directie stelt de 

voorzitter van de raad van toezicht, al naar gelang de te 

bespreken onderwerpen, vast of en welke leden van het 

management team de vergadering(en) van de raad van 

toezicht bijwonen.

• De directie verschaft de raad van toezicht tijdig die 

 informatie over feiten en omstandigheden aangaande  

de stichting die de raad nodig mocht hebben voor het 

naar behoren uitoefenen van zijn taak.

• De directie zal de raad van toezicht jaarlijks voorzien van 

een recente versie van de hoofdlijnen van het algemene 

beleid, het operationeel plan voor het komend boekjaar, 

de begroting van de stichting voor het komende boek-

jaar, een overzicht van de algemene en financiële risico’s 

en een beoordeling van de opzet en werking van de 

risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede van 

eventuele significante wijzigingen hierin. De raad van 

toezicht en de directie zullen genoemde onderwerpen 

jaarlijks gezamenlijk bespreken. Van het houden van 

deze bespreking(en) wordt melding gemaakt in het  

verslag van de raad van toezicht in het jaarverslag.

• De directie behoeft de goedkeuring van de raad van 

toezicht voor het vaststellen van de personeelsformatie 

en de uitgangspunten van het arbeidsvoorwaardenbeleid 

met betrekking tot het personeel van de stichting.

• De directie verschaft de raad van toezicht tijdig een 

afschrift van de managementletter van de externe 

accountant.

• De directie onderhoudt het contact met de voorzitter  

van de raad van toezicht.

Beoordeling directie

• Jaarlijks wordt het functioneren van de directie door  

de raad van toezicht beoordeeld.

• Het beoordelingsgesprek met de directie vindt plaats 

door de voorzitter en zo gewenst, een ander lid van de 

raad van toezicht.

Tegenstrijdige belangen

• De directie vermijdt elke vorm en schijn van belangen-

verstrengeling tussen de Hartstichting en haarzelf.

• De directie meldt een (potentieel) tegenstrijdige belang 

dat van materiële betekenis is voor de stichting en/of 

voor de directie terstond aan de voorzitter van de raad 

van toezicht en verschaft hem alle relevante informatie. 

De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van  

de directie of sprake is van een tegenstrijdig belang.

• De directie mag niet bestuurder, oprichter, aandeel-

houder, toezichthouder of werknemer zijn van:

•  een entiteit waaraan de stichting de door haar 

 ingeza melde gelden middellijk of onmiddellijk,  

geheel of gedeeltelijk afstaat;

•  een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze 

op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.

Taak en werkwijze van de raad van toezicht

Samenstelling van de raad van toezicht

• De raad van toezicht dient zodanig te zijn samen gesteld 

dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van 

de directie onafhankelijk, transparant en kritisch kunnen 

opereren zonder belangenvertegenwoordiging.

• De leden van de raad van toezicht dienen te beschikken 

over gebleken bestuurlijke kwaliteiten, en met elkaar te 

beschikken over de deskundigheid en vaardigheid om 

adequaat toezicht te houden volgens maatschappelijk 

aanvaarde normen.

• De leden van de raad van toezicht genieten geen bezol-

diging. Onkosten worden hen volgens vaste richtlijnen 

vergoed. 
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Taak van de raad van toezicht

• De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden 

• op het beleid van de directie en op de algemene gang van 

zaken in de stichting. Hij staat de directie met raad 

terzijde. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling 

van zijn taak naar het algemeen belang van de stichting, 

rekening houdend met de belangen van allen die bij de 

stichting betrokken zijn.

Vergaderingen van de raad van toezicht

• De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per 

jaar op een door de voorzitter te bepalen plaats en tijdstip. 

De voorzitter van de raad van toezicht stelt in overleg 

met de directie de agenda van vergaderingen vast.

• Van het verhandelde in elke vergadering van de raad van 

toezicht worden door een door de voorzitter daartoe 

aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de raad 

van toezicht in een volgende vergadering worden 

vastgesteld. 

• Ten minste één maal per jaar bespreekt de raad van 

 toezicht buiten aanwezigheid van de directie zijn  

eigen functioneren, de relatie tot de directie en de 

 beoordeling van de directie.

In de reflectie heeft de raad van toezicht geconstateerd dat: 

• Er effectief gebruik wordt gemaakt door de directie van 

de expertise binnen de raad van toezicht. 

• De raad haar eigen functioneren bespreekbaar heeft 

gemaakt en handelt naar de afspraken.

• De raad behoefte heeft aan een beter inzicht in de risico’s 

van een goede doelen organisatie op financieel en imago 

terrein. Tijdens de vergaderingen worden onderwerpen 

meer uitgediept. 

Verstrengeling belangen

• In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig  

belang heeft met een directie of met een lid van de raad 

van toezicht dient het desbetreffende lid dit te melden 

aan de raad van toezicht. Het desbetreffende lid dient 

zich van de beraadslaging ter zake te onthouden. Dit lid 

komt bij besluitvorming ter zake van de desbetreffende 

aangelegenheid geen stemrecht toe en de aan wezigheid 

van dit lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste  

quorum voor besluitvorming is behaald.

• In alle gevallen waarin de stichting een tegen strijdig 

belang heeft met een directie wordt de stichting 

 vertegenwoordigd door de raad van toezicht, tenzij 

zich ook ten aanzien van een of meer van zijn leden een 

verstrengeling van belangen ter zake van de desbetreffende 

aangelegenheid voordoet.

• Onder een verstrengeling van belangen wordt onder 

meer verstaan het verrichten van op geld waardeerbare 

rechtshandelingen tussen de stichting en:  

a.  een directie, leden van de raad van toezicht, leden van 

een adviesraad en/of medewerkers van de stichting; 

b.  personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie 

hebben met de hierboven onder sub a genoemde personen; 

c.  rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b 

genoemde personen bestuurslid, lid van het toezicht-

houdend orgaan of aandeelhouder zijn. 

Een lid van de raad van toezicht meldt een (potentieel) 

tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor 

de stichting en/of voor het lid van de raad van toezicht 

terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht. Indien 

de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) 

tegenstrijdig belang heeft, meldt hij/zij dit terstond aan 

de vice-voorzitter van de raad van toezicht. Hij verschaft 

hem alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit 

buiten aanwezigheid van het lid van de raad van toezicht  

of sprake is van een tegenstrijdig belang.

Benoeming raad van toezicht

• Eén lid van de raad van toezicht wordt, na overleg met 

de directie van de Stichting, benoemd op bindende 

voordracht van de Vrijwilligers Adviesraad, zo deze 

krachtens artikel 18 is ingesteld. De overige leden van 

de raad van toezicht worden door de raad van toezicht 

benoemd.

• De leden van de raad van toezicht benoemen  

de voorzitter. 

• Wanneer het aantal leden van de raad van toezicht is  

gedaald beneden het in de statuten artikel 13, lid 1  

genoemde minimum aantal leden, zal het niettemin 

rechtsgeldige besluiten kunnen nemen, doch zal de raad 

van toezicht zorg dragen dat op de kortst mogelijke  

termijn in de ontstane vacature(s) wordt voorzien. 

De raad van toezicht bestaat op 31-12-2015 uit: 

Leden van de raad van toezicht

Prof.dr. E.C. Klasen is voorzitter van de raad van toezicht. 

Klasen is een ervaren bestuurder met een breed netwerk.  

In het dagelijkse leven is Klasen adviseur van de raad van 

bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum. 

Tevens is hij o.a. lid van de raad van toezicht van de VU, 
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vice voorzitter van de raad van toezicht van VUmc, 

voorzitter van de raad van toezicht van het Wilhelmina 

Ziekenhuis Assen en voorzitter van de Strategische 

Adviesraad TNO Gezond Leven. Andere nevenactiviteiten 

zijn: voorzitter Raad van Toezicht NIVEL, voorzitter 

commissie ‘Systeemfalen’ ZonMw, voorzitter commissie 

Personalised Medicine ZonMw, voorzitter Klachten- en 

Geschillencommissie BOLS/NFU, lid Raad van Toezicht 

Healthy Ageing Network Northern Netherlands 

(HANNN), adviseur Universitair Medisch Centrum 

Groningen (UMCG) en lid Brancheringscommissie 

Bioscience Park Leiden. 

Mw. M.Th. Bremer zet haar deskundigheid als journalist 

en televisiemaker met name in op onderwerpen die te  

maken hebben met communicatie, pr en media. Zij is  

directie van Steeds ’n Scoop en is betrokken bij veel  

communicatie en multimedia projecten. 

Mw.dr. M.J.J. de Kleijn is huisarts-epidemioloog en  

consultant zorginnovatie vanuit haar eigen bedrijf  

PinK-FOX. Zij brengt deskundigheid in op het gebied  

van preventie. In 2000 is zij gepromoveerd op de rol van  

oestrogenen bij cardiovasculaire ziekten in vrouwen. 

Zij doet o.a. onderzoek naar de effectiviteit van stoppen 

met roken interventies.  

Als nevenactiviteiten is zij verbonden aan Gender & 

Women’s Health, Radboud UMC, lid van de Raad van 

Toezicht SHL-groep, lid Raad van Advies Stichting 

Rookpreventie Jeugd, lid van de werkgroep preventie en 

gezondheidsbevordering van de KNMG, partner van de 

Alliantie Nederland Rookvrij! en lid Allliantie Gender  

& Gezondheid. 

Mr. E.J. Westerink, MBA is, vanwege zijn brede financiële 

kennis en ervaring, als lid van de raad van toezicht voorzitter 

van de auditcommissie. Hij is CEO van Parcom Capital 

Management B.V. Tevens is hij lid van de raad van toezicht 

van het Amsterdam Institute of Finance.  

Overige nevenactiviteiten zijn: lid Raad van Commissarissen 

Royal ten Cate, Almelo, lid Raad van Commissarissen 

Bakkersland Groep, Hedel, lid Raad van Commissarissen 

Frames Group, Alphen aan de Rijn en voorzitter Raad van 

Commissarissen GustoMSC B.V., Schiedam. 

Mw. H.A. Nieuwenhuijsen is sinds 1997 betrokken als 

vrijwilliger in diverse rollen bij de Hartstichting. In de raad 

van toezicht is haar prioriteit dan ook de ‘vrijwilliger’.  

Zij werkt als HR coördinator bij Sulzer/ASCOM, ProLabNL, 

HyET en HyET Solar (betaald obv 60% dienstverband) 

en is directie eigenaar en werkzaam bij Pitch&Putt Golf 

Papendal te Arnhem. 

Prof.dr. D.J. van Veldhuisen is hoogleraar en hoofd  

cardiologie van het UMC in Groningen en betrokken 

bij onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten. 

Mede op voorspraak van de Nederlandse Vereniging voor 

Cardiologie heeft hij binnen de raad van toezicht de  

specialiteit ‘wetenschap’ en zorg.  

Zijn nevenactiviteiten zijn: lid van de stuurgroep van een 

aantal hartfalenonderzoeken waarbij de industrie betrokken  

is. Dit betreft onderzoeken met Vifor (intraveneus ijzer), 

Johnson & Johnson (Antistolling), Cardiorentis (vaat-

verwijder), BioControl (Vagusstimulatie), en Novartis 

(Vaatverwijder). Hiervoor wordt een vergoeding ontvangen.

Taken en werkwijze van de audit commissie
• het voorbereiden van de besluitvorming van de raad 

van toezicht over de financiële gang van zaken bij de 

Hartstichting en over de toetsing van de werking van  

de administratieve organisatie en controle; onder de 

financiële gang van zaken vallen de begroting, het jaar-

plan, het financieel jaarverslag, het algemeen jaarverslag 

en de accountantscontrole (incl. managementletter);

• het jaarlijks rapporteren aan de raad van toezicht over de 

ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, 

waaronder in het bijzonder zijn onafankelijkheid;

• het adviseren van de raad van toezicht over de wenselijk-

heid van rotatie van verantwoordelijke partners binnen 

een kantoor van externe accountants dan wel het  

overgaan naar een ander extern accountantsbureau;

• het adviseren van de raad van toezicht inzake de 

 voordracht door de directie voor de benoeming van de 

externe accountant;

• het doen van een voorstel aan de raad van toezicht voor 

het verlenen van goedkeuring voor het vaststellen van 

de bezoldiging en het verlenen van opdracht tot het uit-

voeren van controle- en niet-controle werkzaamheden 

door de externe accountant;

• het fungeren als eerste aanspreekpunt van de externe 

accountant;

• het kennisnemen van de bevindingen van de externe 

accountant.
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Voorts richt de auditcommissie zich in ieder geval op het 

toezicht op de directie ten aanzien van:

• de werking van de interne risicobeheersings- en controle-

systemen, waaronder het toezicht op de naleving van 

de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de 

werking van gedragscodes;

• de financiële informatieverschaving door de directie (onder 

meer de keuze van de waarderingsgrondslagen en de 

 toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels);

• de naleving van aanbevelingen en opvolging van 

 opmerkingen van de externe accountant;

• de relatie met de externe accountant, waaronder in het 

bijzonder zijn onafankelijkheid en diens bezoldiging; 

• de toepassingen van de informatie- en communicatie-

technologie binnen de Hartstichting; en

• fungeert in praktijk eventueel als remuneratie.

Werkwijze

• Er zullen ten minste twee vergaderingen per jaar  worden 

gehouden, waarvan ten minste één met de externe 

 accountant buiten aanwezigheid van de directie.  

De auditcommissie zal alleen vergaderen indien ten 

 minste twee leden aanwezig zijn.

• De auditcommissie bepaalt wie bij haar vergaderingen aan-

wezig zijn en wie, naast de raad van toezicht, de notulen 

van de vergaderingen van de auditcommissie ontvangen. 

De externe accountant kan in voorkomende gevallen de 

voorzitter van de auditcommissie verzoeken om bij een 

vergadering van de auditcommissie aanwezig te zijn.

• De voorzitter van de auditcommissie zal de bevindingen 

en de aanbevelingen in een vergadering aan de raad van 

toezicht rapporteren.Eenmaal per jaar wordt een verslag 

voorgelegd aan de raad van toezicht, waarin de activi-

teiten van de auditcommissie gedurende het jaar zijn 

opgenomen tezamen met de belangrijkste resultaten, 

beraadslagingen en bevindingen.

Naam benoeming herbenoeming jaar van aftreden

Klasen, prof.dr. E.C. voorzitter  
v.a. 16-12-2013
lid RvT sinds 19-12-2012

2012 2016

Bremer, mw. M.Th.
lid RvT 21-03-08

2008 2012 2016

Veldhuisen, prof.dr. D.J. van  
lid RvT 05-07-2011

2011 2015 2019

Nieuwenhuijsen, mw. H.A.
lid RvT 07-04-2014
(bindende voordracht VAR)

2014 2018

De Kleijn, mw.dr. M.J.J.
Lid RvT 23-06-2014

2014 2018

Westerink, mr. E.J., MBA
lid RvT 23-10-2014 tevens
voorzitter auditcommissie

2014 2018

Vacature
tevens lid van audit commissie

Schema van aftreden raad van toezicht Hartstichting
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Taken en werkwijze van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) van de Hartstichting voert 

 namens het personeel overleg met de werkgever (bestuurder) 

over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

Hierbij heeft de OR zowel oog voor het personeel als voor 

het belang van de organisatie.

De ondernemingsraad streeft naar:

• gelijke rechten en kansen voor alle medewerkers;

• een stimulerende werkomgeving;

• een transparante en open werksfeer.

De kernwaarden van de OR zijn integriteit, kwaliteit en 

verantwoordelijkheid.

Vergaderingen

In 2015 kwam de ondernemingsraad formeel zeven keer bij 

elkaar. Er was eveneens zeven keer formeel overleg met de 

bestuurder. De OR bracht meerdere malen advies uit over 

een voorgenomen besluit of verleende zijn instemming. 

Belangrijke onderwerpen in 2015 waren:

• reorganisatie vrijwilligersmanagement;

• mobiliteit (leaseauto’s en reiskosten);

• beoordelingssystematiek;

• opleidingsbeleid;

• medewerkerstevredenheidsonderzoek;

• vitaliteitsplan.

De Ondernemingsraad publiceert wat er besproken is na 

elke ronde van OR-vergadering en overleg met de bestuurder 

in een Vlugschrift op intranet.

Bovendien heeft de OR in mei een overleg gehad over de 

algemene gang van zaken met de raad van toezicht, de 

bestuurder en de adviseur-bestuurder. Dit overleg (artikel 

24 van de WOR, Wet op de Ondernemingsraden) is bedoeld 

om de OR te informeren over zaken die (gaan) spelen in het 

daaropvolgende halfjaar tot jaar. Ook wordt teruggekeken 

op de afgelopen periode.

De ondernemingsraad publiceert na elke OR-vergadering 

en overleg met de bestuurder middels een bericht op intranet 

hetgeen besproken is.

Op 31 december 2015 bestond de OR uit:

• dr. H.P. J.C. de Leeuw, voorzitter;

• mw. drs. N. van der Houwen;

• mw. M. van Dooremaal;

• dhr. V. Romijn (toegetreden per 13 januari 2015);

• mw. S. Morton-Taylor (toegetreden per 13 januari 2015);

• mw. S. Koenders (toegetreden per 13 januari 2015);

• mw. M. Schuurbiers (toegetreden per 13 januari 2015).

Omgang met belanghebbenden
De Hartstichting heeft intensief contact met onder meer  

de volgende groepen belanghebbenden:

1. Donateurs

2. Wetenschappers

3. Zorgprofessionals

4. Patiënten en omgeving

5. Vrienden en vrijwilligers

6. Risicogroepen en publiek overig

7. Media

8. Politiek/overheden/beïnvloeders

9. Medewerkers

10. Bedrijven

1. Donateurs

Donateurs zijn voor de Hartstichting van het grootste belang. 

De band met de donateurs wordt daarom permanent 

verstevigt en gekoesterd. Trouwe donateurs blijken vaak zeer 

betrokken te zijn bij het wel en wee van de Hartstichting.  

Een persoonlijke benadering lijkt hierin op zijn plaats.

2. Wetenschappers

De wetenschappers voeren belangrijk onderzoek uit in de 

strijd tegen hart- en vaatziekten. De Hartstichting onder-

houdt graag goed contact en volgt de onderzoekers en 

de onderzoeksresultaten. Het op een goede manier naar 

buiten brengen en inzetten van deze onderzoeksresultaten 

helpt de strijd tegen hart- en vaatziekten verder.

3. Zorgprofessionals

De Hartstichting hecht belang aan het ondersteunen en 

betrekken van zorgprofessionals. Onder meer door het 

ontwikkelen van materialen die door de professionals 

gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld: campagne-

materialen, stappenplannen en Powerpoint-presentaties.

4. Patiënten en omgeving

De Hartstichting zet zich in voor de patiënt en de omgeving 

van de patiënt. De Hartstichting realiseert zich dat aandacht 

en informatie zeer belangrijk zijn, echter dat de wens of 

behoefte van patiënt tot patiënt zeer verschillend kan zijn.
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5. Vrijwilligers

De Hartstichting kent circa 5.500 actieve vrijwilligers die 

lokaal en regionaal het gezicht van de Hartstichting zijn. 

Doelstelling daarbij is: het bevorderen van en het geven van 

steun aan het werk van de Hartstichting. Jaarlijks organiseert 

de Hartstichting een collecte, waarbij wij worden ondersteund 

door zo’n 50.000 collectanten. Ook organiseren vrijwilligers 

fondsenwervende acties, geven zij voorlichting, organiseren 

ze reanimatiecursussen en ondersteunen zij activiteiten en 

campagnes van de Hartstichting. De vrijwilligers worden bij 

hun werk ondersteund door de Hartstichting.

6. Risicogroepen en publiek overig

Het onderkennen van verschillende soorten risico’s op het 

krijgen van hart- en vaatziekten en het verband tussen 

deze risico’s geeft de Hartstichting de mogelijkheid om 

zich te richten op risicogroepen. Gezondheid ontstaat uit 

een samenspel tussen fysieke, mentale en sociale factoren. 

Preventie ten aanzien van risico’s is een belangrijk onder-

deel van het werk waar de Hartstichting mee bezig is.

7. Media

De Hartstichting maakt gebruik van de media om aandacht 

te vragen voor onder meer het voorkomen van hart- en 

vaatziekten. Daarnaast reageert de Hartstichting zorgvuldig 

en gestructureerd op vragen en actualiteiten vanuit de 

 media waarbij de online media steeds belangrijker worden.

8. Politiek, overheden, beïnvloeders

Standpunten in de strijd tegen hart- en vaatziekten 

 ver dienen dikwijls een hoge plek op de politieke en maat-

schappelijke agenda’s. De Hartstichting ontvangt geen 

subsidie van de overheid maar de overheid is wel een 

belangrijke belanghebbende. De overheid speelt immers  

een grote rol op het terrein van het bevorderen van de 

gezonde omgeving. De Hartstichting probeert de overheid 

te beïnvloeden zodat zij wet- en regelgeving aanpast.

9. Medewerkers

De Hartstichting heeft 129 medewerkers in dienst  

(31-12-2015). Het jaar 2015 stond in het teken van verdere 

professionalisering op HR-gebied wat zich vertaald heeft 

in de implementatie van een nieuw digitaal beoordelings-

systeem, (online) opleidingsmogelijkheden voor de 

medewerkers, samenwerking met een nieuwe arbodienst 

met meer aandacht voor preventie van ziekteverzuim en 

meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en 

doorstroom van medewerkers. In het najaar heeft een 

medewerkersonderzoek plaatsgevonden. Dit heeft 

geresulteerd in een medewerkerstevredenheidscijfer  

van 6,8 bij een deelnemerspercentage van 85,6%.  

• Aantal medewerkers: 129

• Aantal FTE: 105,5 

• M/V verhouding: 20 mannen, 109 vrouwen

• Leeftijdsopbouw

21-25 1

26-30 7

31-35 15

36-40 23

41-45 27

46-50 19

51-55 18

56-60 14

>61 5

• Aantal Stagiaires: 10

• Ziekteverzuimpercentage: 3,49%

• Instroom: 22

• Doorstroom: 5

• Uitstroom: 17

10. Bedrijven

De Hartstichting werkt meer en meer samen met bedrijven 

op diverse terreinen. Dit kan zijn in de sfeer van sponsoring, 

ondersteuning en het gebruik mogen maken van faciliteiten. 

Het versterken van de band met bedrijven schept mogelijk-

heden om samen de strijd tegen hart- en vaatziekten aan 

te gaan. De Hartstichting heeft tot nu toe wisselend succes 

gehad met het verkrijgen van financiële middelen vanuit 

het bedrijfsleven. Toekomstplan is een substantieel bedrag 

uit bedrijvensponsoring te laten komen. De Hartstichting 

zoekt daarbij actief naar vormen van samenwerking. Dat 

kan gaan om directe sponsoring of om aan activiteiten gerela-

teerde sponsoring. Bedrijven kunnen activiteiten adopteren, 

maar het is ook mogelijk gezamenlijk activiteiten op te 

zetten die een meerwaarde hebben voor alle partijen. Het 

behoud van de onafhankelijkheid en de integriteit van de 

Hartstichting zijn hierin bepalende randvoorwaarden.

Code of conduct en klokkenluidersprotocol

De Hartstichting heeft een ‘code of conduct’. In deze ‘code 

of conduct’ zijn onder meer de gedragsregels vastgelegd. 

Deze ‘code of conduct’ is vastgesteld en op het intranet van 

de Hartstichting gepubliceerd.
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Het klokkenluidersprotocol is eveneens vastgesteld en op 

het intranet en het internet van de Hartstichting gepubli-

ceerd. Het doel van klokkenluidersprotocol is:

• Werknemers de mogelijkheid bieden om vermeende 

misstanden te melden en adequate opvolging te geven 

aan de gedane meldingen.

• Leidinggevenden in staat te stellen op een vroeg tijdstip 

geïnformeerd te worden over vermeende misstanden.

• Werknemers duidelijk te maken dat het melden van 

vermeende misstanden niet zal leiden tot strafmaat-

regelen of een oneerlijke behandeling als zij te goeder 

trouw in overeenstemming met deze regeling handelen.

• Bij te dragen aan de ontwikkeling van een cultuur die 

gekenmerkt wordt door openheid, aanspreekbaarheid  

en integriteit.

In 2015 is er een medewerkersonderzoek uitgevoerd als 

vervolg op het onderzoek in 2013 en eerder onderzoek in 

2009. Gevraagd is onder meer naar de beleving van de 

werkdruk, collega’s, werkzaamheden, organisatie et cetera.

Partners

Om onze doelen te bereiken, werken we samen met een 

groot aantal partners. Met onder meer de volgende partners 

hebben we een structureel samenwerkingsverband:

• Hart&Vaatgroep.

• Goede Doelen Nederland.

• Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

• Stichting Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF).

• World Heart Federation (WHF).

• European Heart Network (EHN).

• European Resuscitation Council (ERC).

• Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

• Nederlandse Vereniging van Hart- en 

Vaatverpleegkundigen (NVHVV).

• Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).

• Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland 

(ICIN).

• Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO).

• Stichting Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie 

(STOEH).

• Stichting Orgaan- en Weefseldonorvoorlichting.

• Het Voedingscentrum.

• NOC*NSF.

• Stichting Gedeeld Geven.

• Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV).

• VriendenLoterij.

Gedragscodes

De Hartstichting hanteert onderstaande internet  richt-

lijnen en gedragscodes vanuit de branche:

• de gedragscodes van Goede Doelen Nederland en de 

Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA) worden 

strikt gehanteerd;

• regels voortkomend uit de privacywetgeving worden  

gevolgd voor het gebruik van onder meer e-mailadressen;

• uitsluiting van mailings voor personen die bij Infofilter.nl 

 geregistreerd staan;

• uitsluiting van mailings voor personen die in het 

Overledenenregister zijn opgenomen;

• donateurs kunnen aangeven hoe vaak zij post met een 

verzoek om een gift willen ontvangen;

• ten behoeve van samenwerkingsverbanden is de 

‘Gedragscode Samenwerken Bedrijven’ opgesteld;

• ten behoeve van lokale fondsenwerving is de Richtlijn 

‘Fondsenwervende Activiteiten’ opgesteld;

• wetgeving rondom Bel-Me-Niet Register is volledig 

geïmplementeerd en operationeel.

Fraudeprotocol

Het voorkomen en (als het zich voordoet) aanpakken van 

fraude is zeer belangrijk voor de Hartstichting. Wij tolereren 

geen enkele vorm van fraude.

De Hartstichting heeft een fraudeprotocol vastgesteld waarin 

omschreven wordt hoe met fraude wordt omgegaan.

Bij geconstateerde onregelmatigheden wordt eerst intern 

onderzoek verricht. Bij een vermoeden van fraude worden 

maatregelen genomen. Er wordt in elk geval aangifte gedaan, 

zodat de zaak strafrechtelijk kan worden onderzocht en 

vervolgd. Indien de fraude gepleegd is door een medewerker 

van de Hartstichting, wordt een ontslagprocedure gestart. 

Daarnaast zal de Hartstichting het verduisterde bedrag 

vermeerderd met gemaakte kosten verhalen op de fraude-

rende partij. Indien noodzakelijk wordt beslag gelegd op  

de (onroerende-) goederen van de frauderende partij.

Klachten

De Hartstichting is van mening dat klachten waardevolle 

informatie kunnen opleveren om haar organisatieprocessen 

en diensten te verbeteren. Wij voeren dan ook een actief 

klachtenbeleid, waarbij klachten binnen twee weken afge-

handeld worden. In sommige gevallen is er meer tijd nodig 

voor nader onderzoek; dit wordt gemeld aan degene die

de klacht heeft ingediend.
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Crisismanagement handboek

De Hartstichting heeft een Crisis Management Handboek, 

dat regelmatig wordt vernieuwd. Dit handboek bevat het 

crisisbeleid voor de Hartstichting, en is speciaal op de orga-

nisatie toegepast teneinde adequate richtlijnen te geven

tijdens een crisis.

Verantwoording

De Hartstichting legt op een zo transparant mogelijke wijze 

verantwoording af over de besteding van de middelen,  

conform de eisen van het Reglement CBF-keur. 

De Hartstichting maakt naast de jaarrekening tevens een 

publieksverslag. Het publieksverslag wordt gepubliceerd op 

internet en wordt op verzoek toegezonden aan belangheb-

benden. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende 

controleverklaring. In het publieksverslag is een verklaring 

van onze accountant opgenomen waarin wordt vermeld dat 

het publieksverslag is gebaseerd op de jaarrekening en dat 

hierbij een goedkeurende controleverklaring is afgegeven.

Effectiviteit en effciëntie van de bestedingen 
De Hartstichting ziet het als haar plicht om een getrouw  

en helder beeld te geven van de wijze waarop de financiële 

middelen besteed zijn. Wel wordt daarbij gezocht naar een 

goede balans tussen een maximale controle over de 

 besteding van het geld tegen een minimum aan kosten. 

De Hartstichting kent twee voorname subsidievormen toe:  

de CVON beurzen voor grote multidisciplinaire onderzoeken 

en de Dekkerbeurzen voor talentvolle onderzoekers.

CVON 

Alle CVON subsidieaanvragen doorlopen een zware 

 beoordelingsprocedure. Hierbij wordt de Hartstichting 

geholpen door het CVON (CardioVasculair Onderzoek 

Nederland) met een ISAC (International Scientific Advisory

Committee) voor de grote consortiumaanvragen, en

de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) voor de persoons-

gebonden beurzen. Elke aanvraag wordt grondig beoor-

deeld door minimaal drie (internationale) deskundigen.  

De commissies wijzen de allerbeste projecten aan.

Na toekenning van een subsidie wordt met de onderzoekers 

van elk project een overeenkomst afgesloten. In deze 

overeenkomsten zijn heldere afspraken gemaakt over o.m. 

de besteding van de subsidie, de verantwoording over de 

voortgang van het onderzoek en de mogelijkheden voor de

Hartstichting om resultaten uit het onderzoek te gebruiken 

voor publiciteit of fondsenwerving. De onderzoekers van 

de verschillende consortia komen, juist in de startfase, 

regelmatig bij elkaar om samen het onderzoek zo goed 

mogelijk op te zetten en vorm te geven.

In 2015 zijn er twee nieuwe CVON-projecten gehonoreerd:

1) In 2015 ging er een CVON-call uit voor grootschalig 

onderzoek rond het thema eerder herkennen van hart- en 

vaatziekten. De Hartstichting werkt bij deze call samen 

met de Technologiestichting STW. 

Uitgangspunt van Cardiovasculair Onderzoek Nederland 

(CVON) is dat de beste onderzoekers elkaar opzoeken en 

hun krachten bundelen. Ook voor dit thema verwachten 

we dat onderzoekers samenwerken en gezamenlijk 

 onderzoeksvoorstellen indienen. 

Het thema eerder herkennen van hart- en vaatziekten 

staat bovenaan de onderzoeksagenda van de 

Hartstichting. Dit is een lijst met 5 thema’s die de 

 komende jaren topprioriteit krijgen.

2) De Hartstichting investeert door middel van een CVON-

procedure in grootschalig onderzoek rond het thema 

acute behandeling van een beroerte. Toponderzoekers 

krijgen een oproep om zich te organiseren en te komen 

met een onderzoeksvoorstel rond dit thema. 

Onderzoek naar acute behandeling van een beroerte 

moet ervoor zorgen dat hersenschade zoveel mogelijk 

voorkomen wordt. Iemand met een beroerte krijgt zo 

snel mogelijk de beste behandeling. 

Doelstellingen zijn:

• Meer patiënten krijgen een behandeling binnen 1,5 uur 

na het ontstaan van de eerste klachten.

• Meer patiënten leiden na een beroerte weer een 

 zelf standig leven.

• Per jaar overlijden er 1000 mensen minder aan een 

beroerte.

Dekkerbeurzen

In 2015 zijn twaalf persoonsgebonden Dekkerbeurzen 

 toegekend aan getalenteerde hart- en  vaatonderzoekers 

op verschillende momenten van hun carrière. Voor 

de  persoonsgebonden beurzen is de honoreringskans 

 ongeveer1 op de 8.

Ook voor deze beurzen worden afspraken met de onder-

zoekers gemaakt over de besteding van de beurs en de op 

te leveren rapportages.

Maand- en kwartaalrapportages

Met ingang van 2014 stuurt de directie op Kritische Prestatie 

Indicatoren (KPI’s) waarbij in één oogopslag inzicht wordt 
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gegeven in de voortgang van onze speerpunten alsook van 

de ondersteunende processen. Deze rapportage wordt 

maandelijks gepresenteerd samen met de financiële

rapportage, samengevat in een quick scan, de HRM-

rapportages en de risicorapportage.

Elk kwartaal wordt er uitgebreider gerapporteerd.  

De rapportage is dan voorzien van diepgaandere analyses. 

Bovendien wordt elk kwartaal bekeken of de prognose voor 

het lopende jaar bijgesteld dient te worden. De kwartaal - 

rapportage wordt tevens met de raad van toezicht besproken.

Business cases

Voorafgaand aan investeringen van meer dan €40.000 

 stellen wij business cases op. Door deze business cases  

in een vast stramien aan te leveren, waarborgen we de 

volledigheid van de investeringsvoorstellen en zijn deze 

eenduidig te beoordelen voor het management. Het 

aan leveren van een business case helpt bij het vastleggen 

van de verwachte opbrengst (in euro’s of in bereikte 

doel stel lingen) en de toetsing van de resultaten achteraf.

Evalueren en leren

• Alle business cases worden geëvalueerd op proces en op 

bereikte resultaten. Evaluaties worden besproken in het 

management team en op een centrale plaats beschikbaar 

gesteld voor alle medewerkers van de organisatie. Op deze 

manier leren we van elkaars successen en verbeterpunten.

Focus op kostenverlaging

• We streven ernaar om zoveel mogelijk van onze middelen 

aan onze doelstellingen te besteden. Daarom zijn we 

continu op zoek naar mogelijkheden om kosten te 

 besparen. Zo verhuren we sinds 1-1-2015 een deel van 

onze kantoorruimte.

• Met onze leveranciers leggen we alleen nog maar 

jaarcontracten vast. Dit geeft ons de flexibiliteit om over 

te kunnen stappen en het houdt leveranciers scherp op 

de te leveren prijs en kwaliteit.

• Meer dan voorheen vragen we bij bestedingen van  

€ 5.000 en hoger offertes bij drie partijen aan en we  

vragen steevast naar het ‘goededoelentarief’.

• Voor de toekomst willen we in het inkoopproces meer 

aandacht vragen voor het toetsen op de doelmatigheid 

van de uitgave.

• In 2016 willen we stappen zetten om effciency te  behalen 

in ons eigen werk door het optimaliseren van onze 

werkprocessen.

• Door onze focus op kostenverlaging kunnen we meer  

uitgeven aan onze doelbestedingen.

Impactmeting in samenwerking met Erasmus 

Universiteit Rotterdam

Binnen de wereld van charitatieve instellingen en

not-for-profit bedrijven wordt al jaren gezocht naar een 

manier om het effect van activiteiten en projecten zichtbaar 

en meetbaar te maken.

Charitatieve instellingen zijn immers voor het grootste 

deel afankelijk van giften en donaties, en stakeholders zijn 

geïnteresseerd in de vraag of het geld goed besteed wordt.

Tot op heden is vooral veel onderzoek verricht naar het 

definiëren en kwantificeren van de opbrengsten van de 

activiteiten. Welke gevolgen hebben de activiteiten op de 

vermindering van maatschappelijke kosten, als gevolg 

van daling van uitkeringen en van voorzieningen op het 

gebied van gezondheidszorg? En wat zijn de effecten op 

de inkomsten door een hoger maatschappelijk product en 

meer belastinginkomsten?

Steeds vaker vraagt men zich af wat het effect is van 

maatschappelijke dienstverlening. Wat is de toegevoegde 

waarde? Het kunnen meten van en rapporteren over die 

effecten is voor charitatieve instellingen om drie redenen 

belangrijk. Zo kunnen zij de impact van hun activiteiten, 

projecten en geboden hulp beter beoordelen. Ze kunnen de

donateurs laten zien dat het voortzetten van hun investe-

ringen zinvol is. En ze krijgen meer zicht op hun eigen 

processen, waardoor continue verbeteringen mogelijk zijn.

Het verkrijgen van inzicht in de impact van activiteiten 

vraagt om gedegen wetenschappelijk onderzoek. Daarom 

hebben we samen met het Maatschappelijk Top Instituut 

Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam 

de handen ineen geslagen. We zijn samen op zoek gegaan 

naar een betere methode om sociaal rendement van 

activiteiten van charitatieve instellingen te meten en toe te 

passen binnen de Hartstichting. Het project duurde vier 

jaar. Het onderzoek heeft geleid tot een academische 

promotie; een aantal wetenschappelijke publicaties en de 

notie dat de activiteiten van de Hartstichting een grote 

sociaal economische impact hebben.*

€ 1,- geïnvesteerd in de Hartstichting heeft een maatschap-

pelijk effect van € 14,-.

* Karen Maas 2009: Corporate Social 
Performance: From Output. Measurement 
to Impact Measurement.
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Donateurs/machtigers Vrijwilligers Actievoerders Patiënten en hun naasten Wetenschappers Zorgprofessionals Samenwerkings -
partners

Politici, Beleidsmakers & 
Bestuurders

Publiek (met interesse in of 
vragen over gezondheid)

Medewerkers

Wat ze verwachten:

• Iedereen die (regelmatig) met 

een donatie bijdraagt aan de 

strijd tegen hart- en vaatziekten 

verwacht dat de Hartstichting:

• Verantwoord met dit geld 

 omgaat en kostenbewust acteert

• Dit geld investeert in projecten 

die bijdragen aan oplossingen 

om hart- en vaatziekten te 

verslaan

• Laat zien wat ze met het geld 

heeft gedaan en wat dit heeft 

opgeleverd.

• Verder willen ze gesterkt 

worden in het gevoel dat hun 

bijdrage ertoe doet.

Hoe we communiceren:

• Donateurs krijgen jaarlijks 

3 à 4 nieuwsbrieven waarin 

Hartstichtingprojecten worden 

toegelicht;

• Donateurs krijgen regelmatig 

via Direct Mail informatie over 

onderzoeken die we financieren.

Belangrijke thema’s in 2015:

• Hoe maakt de Hartstichting 

nog duidelijker waar ze het 

 gedoneerde geld in investeert?

• Hoe maakt de Hartstichting 

duidelijk wat haar investeringen 

opleveren?

• Inperken van de uitstroom van 

donateurs/machtigers

• Betrokkenheid van donateurs/

machtigers vergroten: hoe 

kunnen wij ook iets teruggeven 

aan onze donateurs?

Ons antwoord:

Wat ze verwachten:

• Duidelijke informatie over wat er 

van hen verwacht wordt en wat 

hun bijdrage oplevert.

• Helderheid over waar ze hun 

informatie/instructies kunnen 

halen/wie hun aanspreekpunt is.

• Hulp en ondersteuning waar 

nodig; ontwikkelmogelijkheden 

waar gewenst.

Hoe we communiceren:

• We hebben eind 2015 een 

 servicepunt ingericht van waar-

uit aandachtsfunctionarissen 

vrijwillige medewerkers actief 

benaderen.

• 4 maal per jaar ontvangen ze een 

nieuwsbrief over de organisatie 

van de collecte.

• Een abonnement op de maande-

lijkse algemene nieuwsbrief is 

onderdeel.

• 2 maal per jaar regionale 

 informatiebijeenkomsten en 

lokale contactbijeenkomsten  

op aanvraag.

Belangrijke thema’s in 2015:

• Hoe verbeteren we de band  

met onze vrijwilligers?

• Hoe kunnen we vrijwilligers 

vragen ook op een andere wijze 

actief te worden?

Ons antwoord:

• Reorganisatie van ons vrijwil-

ligersmanagement: aansturing 

gaat meer centraal plaatsvinden 

zodat we de lijnen korter kunnen 

maken.

• Reorganisatie van ons vrijwil-

ligersmanagement: herijking 

van de focus en uitbreiding 

met acties en evenementen 

(hoe betrekken we Nederland 

bij de Hartstichting en wat wil 

men daarvoor terug: een goed 

gevoel, een cursus, ontplooiing, 

rouwverwerking?).

Wat ze verwachten:

•  Vrijheid om een eigen actie te 

starten waarvan de opbrengst 

ten goede komt aan de strijd 

tegen hart- en vaatziekten.

• Hulpmiddelen/een stramien 

om een actie te starten waarvan 

de opbrengst ten goede komt 

aan de strijd tegen hart- en 

vaatziekten.

Hoe we communiceren:

• We hebben eind 2015 een 

 servicepunt ingericht van   

waaruit actienemers actief 

benaderd worden.

• Persoonlijk contact en 

 aan moediging in e-mails en 

 maandelijkse nieuwsbrieven.

• Indien gewenst en/of nood-

zakelijk wordt meegedacht 

over de organisatie van het 

evenement

• De evenementencoördinator 

bezoekt indien mogelijk de actie.

Belangrijke thema’s in 2015:

• Hoe kunnen we actievoerders 

beter faciliteren? 

Ons antwoord:

• Reorganisatie van vrijwilligers-

management: meer focus op 

begeleiding en facilitering van 

actievoerders.

Wat ze verwachten:

• Actuele, correcte en 

betrouwbare informatie over 

hart- en vaatziekten (signalen, 

behandelen en leven mét een 

hart- of vaatziekte) en 

aanverwante onderwerpen.

• Belangenbehartiging voor goede 

kwaliteit van leven en zorg voor 

hart- en vaatpatiënten en hun 

naasten, samen met en  

namens hen.

• Een bereikbare en betrokken 

organisatie die zich inzet voor 

hun welzijn.

Hoe we communiceren:

• Ons voorlichtingsmateriaal ligt in 

alle ziekenhuizen in Nederland, 

daarin promoten we onze Infolijn 

Hart en Vaten.

• We stellen vragen aan de leden 

van ons Hartenvaatpanel. Dit 

panel bestaat met name uit hart- 

en vaatpatiënten en naasten.

• Leden van De Hart&Vaatgroep 

ontvangen het blad Vida en 

aanvullende communicatie waar 

relevant.

Belangrijke thema’s in 2015:

• Hoe kunnen wij patiënten en 

naasten, de mensen voor wie 

wij onze strijd voeren, nog beter 

betrekken bij ons werk?

Ons antwoord:

• Door meer met hen in contact 

te komen, een proces van inter-

actie aan te gaan en ‘op maat’ te 

 activeren (bindingsstrategie). 

• Door het belang van de patiënt 

en zijn naaste te vertegenwoor-

digen en daarover te publiceren 

en te rapporteren.

• We hebben (mede) 

samen met patiënten de 

ambities voor de thema’s 

van de Onderzoeksagenda 

geformuleerd.

Wat ze verwachten:

• Financiering van hun onderzoek

• Een platform om bekendheid aan 

hun onderzoek te geven.

Hoe we communiceren:

• We sturen een aantal keren  

per jaar een nieuwsbrief.

• We kondigen beurzen aan 

en communiceren over het 

(toe kennings)proces met 

betrokkenen.

• We wonen vergaderingen 

bij van lopende onderzoeks-

projecten en hebben regelmatig 

voortgangsgesprekken met 

onderzoeksleiders.

Belangrijke thema’s in 2015:

• Hoe kunnen we  gezamenlijk 

de ambities van de 

Onderzoeksagenda bereiken?

• Wetenschappers kunnen 

 moeilijker aan financiering 

voor hun onderzoek komen 

en zijn hier steeds meer tijd 

mee kwijt: hoe kunnen wij 

hierin meer  betekenen voor 

wetenschappers?

Ons antwoord:

• We hebben (mede) samen 

met wetenschappers de 

ambities voor de thema’s 

van de Onderzoeksagenda 

geformuleerd.

• In 2015 zijn we gestart met  

een onderzoek om in kaart te 

brengen waar de win/win  

met wetenschappers zit.

• We stimuleren en faciliteren 

betrokkenheid van patiënten 

en andere gebruikers van 

onderzoek.

• We bieden mogelijkheden aan 

om hun verhaal te vertellen 

(donateurs, publiek).

• We stimuleren samenwerking 

op grote projecten en vergroten 

de kans op grote Europese 

subsidies.

Wat ze verwachten:

• Support bij het geven van infor-

matie en voorlichting aan patiënten 

en hun naasten.

• Samenwerking bij het verbeteren 

van zorg.

• Mee opstellen van richtlijnen, 

kwaliteitscriteria, zorginkoopeisen.

• Gezamenlijke belangenbehartiging 

voor toegang en kwaliteit van zorg 

bij verzekeraars en overheden.

• Inbreng van patiëntenperspectief 

in aanvragen voor wetenschappelijk 

onderzoek.

Hoe we communiceren:

• We communiceren met  individuele 

zorgverleners, beroeps- en 

 wetenschappelijke verenigingen, 

koepel- en brancheorganisaties.

• We hebben persoonlijke relaties 

met veel bij ons werk betrokken 

zorgprofessionals.

• We werken samen in commissies 

en werkgroepen.

Belangrijke thema’s in 2015:

• Empowerment en 

zelfmanagement.

• Gezamenlijke besluitvorming.

• Kwaliteit van zorg en behandeling.

Ons antwoord:

• De Hartstichting en 

De Hart&Vaatgroep worden 

door de zorgprofessionals vaak 

en  doorgaans gemakkelijk 

gevonden omdat ze vrijwel 

alle patiënt gebonden thema’s 

vertegenwoordigen.

Wat ze verwachten:

• Mogelijkheden om via samen-

werking met ons een bijdrage 

te  leveren aan een gezonder 

Nederland of de strijd tegen   

hart- en vaatziekten (MVO).

• Een deskundig partner.

• Samenwerking met een A-merk 

met goede reputatie.

Hoe we communiceren:

• Met onze belangrijkste partners 

hebben we persoonlijke relaties.

Belangrijke thema’s in 2015:

• Hoe structureren en presenteren 

we de mogelijkheden om met ons 

samen te werken en een bijdrage te 

leveren aan de strijd tegen hart- en 

vaatziekten? 

Ons antwoord:

• We hebben een zogenoemd 

‘propositieboek’ opgesteld waarin 

precies staat wat de mogelijkheden 

zijn om met ons samen te werken. 

Op maat samenwerking kan ook.

Wat ze verwachten:

• Een deskundig partner die 

rele vante, op feiten gebaseerde 

informatie levert

• Een expert op het gebied van 

(het voorkomen van) hart- en 

vaat ziekten die met concrete 

voorstellen komt voor beleid; 

• Een voorvechter op het gebied  

van (het voorkomen van) hart-  

en vaatziekten. 

Hoe we communiceren:

• We informeren door het 

 aan leveren van feiten en cijfers

• Het onszelf betrekken bij externe 

politieke en maatschappelijke 

besluitvormingsprocessen

• Samenwerking met logische 

coalitiepartners om de boodschap 

kracht bij te zetten

• We zijn betrokken bij diverse 

overleg- en adviesorganen

Belangrijke thema’s in 2015:

• Het verhogen van accijns op tabak.

• Regelgeving voor reclame voor 

ongezonde voedingsproducten 

gericht op kinderen onder de 

dertien jaar.

• De borging van de 6-minutenzone, 

zowel op landelijk als op gemeen-

telijk niveau.

• Verbeteren van productsamen-

stelling door landelijke en 

Europese lobby richting politiek  

en bedrijven.

• Lobby voor een actief 

donor registratiesysteem.

• Gemeenten en sportbonden 

betrekken bij het project Rookvrije 

Sportterreinen (en de Rookvrije 

Generatie).

Ons antwoord:

• Door onszelf meer te verbinden 

met politieke en maatschappelijke 

beslissers, proberen we beleid 

te zo te beïnvloeden dat hart- en 

vaatziekten in de toekomst niet 

meer voorkomen.

Wat het publiek verwacht:

• Betrouwbare en actuele informatie 

over leefstijl, risicofactoren 

en ziektebeelden. Waarbij de 

Hartstichting hulpmiddelen 

aanbiedt om inzicht te krijgen 

in je gezondheid of hoe je 

bewuster kunt leven. Zo kun 

je op www.hartstichting.nl 

je BMI  berekenen, recepten/

hardloopschema’s downloaden 

of informatien vinden over een 

gezonde leefstijl. 

• We weten dat mensen die een 

vraag hebben graag snel antwoord 

krijgen. 

• De strijd tegen hart- en vaatziekten 

kunnen we niet alleen. Veel 

mensen steunen de Hartstichting 

in haar werk. 

• Informatie over het werk van de 

Hartstichting en transparant zijn 

over waar wij het geld aan uitgeven 

is voor ons belangrijk om aan het 

publiek te laten zien. 

     

Hoe we communiceren:

• Via massa-mediale publieks-

campagnes op tv, radio, media  

en online kanalen;

• En via brochures, de Infolijn, 

e-mail, nieuwsbrieven en 

www.hartstichting.nl.

Belangrijke thema’s in 2015:

• Ziektebeelden (hart- en vaat-

ziekten) en risicofactoren

• Duiden van ernst, urgentie en 

impact van hart- en vaatziekten

• Eerder herkennen van hart- en 

vaatziekten

• Eerder herkennen van hart- en 

vaatziekten bij vrouwen

• Reanimatie: word 

burgerhulpverlener!

• Roken: Rookvrije Generatie

Wat ze verwachten:

• Een professionele organisatie, 

met moderne faciliteiten en 

groeimogelijkheden.

• Een stimulerende en gedreven 

omgeving.

• Een manier om een maatschappe-

lijk relevante bijdrage te leveren.

Hoe we communiceren:

• Via intranet, e-mail en schriftelijke 

communicatie.

• Personeels-, informatie- en 

inspiratiebijeenkomsten.

• Persoonlijke gesprekken

• We hebben twee zogenaamde 

Vertrouwenspersonen.

Belangrijke thema’s in 2015:

• Professionele ontwikkeling  

van medewerkers.

• Vitaliteit en gezondheid.

Ons antwoord:

• We hebben een medewerkers-

onderzoek gehouden.

• Een nieuwe beoordelingssyste-

matiek geïmplementeerd voorzien 

van competentiemanagement.

• Meer focus op ontwikkeling van 

medewerkers door het – naast de 

beoordelingscyclus – voeren van 

een POP-gesprek, het aanbieden 

van online trainingen aan alle 

medewerkers en meer interne 

doorgroeimogelijkheden.

• We hebben een vitaliteits-

beleid opgesteld en een nieuwe 

arbodienst gericht op preventie 

aangetrokken.

Zo communiceren wij met onze relaties
De Hartstichting werkt voor, door en met velen. Deze verschillende groepen vragen elk een eigen aanpak.

• In 2015 hebben we – naast een 

loyaliteitsmeting – een onderzoek 

onder donateurs gedaan om hun 

wensen t.a.v. betrokkenheid bij 

het bepalen van doelbesteding in 

kaart te brengen;

• In 2015 zijn we een welkomst-

traject gestart om nieuwe 

 donateurs beter te betrekken  

bij thema’s en projecten;

• In 2015 hebben we een 

 ‘bindingsstrategie’ opgesteld, die 

nu wordt ingevoerd. We willen 

méér kunnen betekenen voor 

donateurs, iets teruggeven, zoveel 

mogelijk ‘op maat’. Met een nieuw 

CRM-systeem kunnen we straks 

beter segmenteren en persoonlijke 

wensen vastleggen;

• In 2016 starten we met een pilot 

op het gebied van crowdfunding, 

waarin heel duidelijk is waarvoor 

gedoneerd wordt.
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Donateurs/machtigers Vrijwilligers Actievoerders Patiënten en hun naasten Wetenschappers Zorgprofessionals Samenwerkings -
partners

Politici, Beleidsmakers & 
Bestuurders

Publiek (met interesse in of 
vragen over gezondheid)

Medewerkers

Wat ze verwachten:

• Iedereen die (regelmatig) met 

een donatie bijdraagt aan de 

strijd tegen hart- en vaatziekten 

verwacht dat de Hartstichting:

• Verantwoord met dit geld 

 omgaat en kostenbewust acteert

• Dit geld investeert in projecten 

die bijdragen aan oplossingen 

om hart- en vaatziekten te 

verslaan

• Laat zien wat ze met het geld 

heeft gedaan en wat dit heeft 

opgeleverd.

• Verder willen ze gesterkt 

worden in het gevoel dat hun 

bijdrage ertoe doet.

Hoe we communiceren:

• Donateurs krijgen jaarlijks 

3 à 4 nieuwsbrieven waarin 

Hartstichtingprojecten worden 

toegelicht;

• Donateurs krijgen regelmatig 

via Direct Mail informatie over 

onderzoeken die we financieren.

Belangrijke thema’s in 2015:

• Hoe maakt de Hartstichting 

nog duidelijker waar ze het 

 gedoneerde geld in investeert?

• Hoe maakt de Hartstichting 

duidelijk wat haar investeringen 

opleveren?

• Inperken van de uitstroom van 

donateurs/machtigers

• Betrokkenheid van donateurs/

machtigers vergroten: hoe 

kunnen wij ook iets teruggeven 

aan onze donateurs?

Ons antwoord:

Wat ze verwachten:

• Duidelijke informatie over wat er 

van hen verwacht wordt en wat 

hun bijdrage oplevert.

• Helderheid over waar ze hun 

informatie/instructies kunnen 

halen/wie hun aanspreekpunt is.

• Hulp en ondersteuning waar 

nodig; ontwikkelmogelijkheden 

waar gewenst.

Hoe we communiceren:

• We hebben eind 2015 een 

 servicepunt ingericht van waar-

uit aandachtsfunctionarissen 

vrijwillige medewerkers actief 

benaderen.

• 4 maal per jaar ontvangen ze een 

nieuwsbrief over de organisatie 

van de collecte.

• Een abonnement op de maande-

lijkse algemene nieuwsbrief is 

onderdeel.

• 2 maal per jaar regionale 

 informatiebijeenkomsten en 

lokale contactbijeenkomsten  

op aanvraag.

Belangrijke thema’s in 2015:

• Hoe verbeteren we de band  

met onze vrijwilligers?

• Hoe kunnen we vrijwilligers 

vragen ook op een andere wijze 

actief te worden?

Ons antwoord:

• Reorganisatie van ons vrijwil-

ligersmanagement: aansturing 

gaat meer centraal plaatsvinden 

zodat we de lijnen korter kunnen 

maken.

• Reorganisatie van ons vrijwil-

ligersmanagement: herijking 

van de focus en uitbreiding 

met acties en evenementen 

(hoe betrekken we Nederland 

bij de Hartstichting en wat wil 

men daarvoor terug: een goed 

gevoel, een cursus, ontplooiing, 

rouwverwerking?).

Wat ze verwachten:

•  Vrijheid om een eigen actie te 

starten waarvan de opbrengst 

ten goede komt aan de strijd 

tegen hart- en vaatziekten.

• Hulpmiddelen/een stramien 

om een actie te starten waarvan 

de opbrengst ten goede komt 

aan de strijd tegen hart- en 

vaatziekten.

Hoe we communiceren:

• We hebben eind 2015 een 

 servicepunt ingericht van   

waaruit actienemers actief 

benaderd worden.

• Persoonlijk contact en 

 aan moediging in e-mails en 

 maandelijkse nieuwsbrieven.

• Indien gewenst en/of nood-

zakelijk wordt meegedacht 

over de organisatie van het 

evenement

• De evenementencoördinator 

bezoekt indien mogelijk de actie.

Belangrijke thema’s in 2015:

• Hoe kunnen we actievoerders 

beter faciliteren? 

Ons antwoord:

• Reorganisatie van vrijwilligers-

management: meer focus op 

begeleiding en facilitering van 

actievoerders.

Wat ze verwachten:

• Actuele, correcte en 

betrouwbare informatie over 

hart- en vaatziekten (signalen, 

behandelen en leven mét een 

hart- of vaatziekte) en 

aanverwante onderwerpen.

• Belangenbehartiging voor goede 

kwaliteit van leven en zorg voor 

hart- en vaatpatiënten en hun 

naasten, samen met en  

namens hen.

• Een bereikbare en betrokken 

organisatie die zich inzet voor 

hun welzijn.

Hoe we communiceren:

• Ons voorlichtingsmateriaal ligt in 

alle ziekenhuizen in Nederland, 

daarin promoten we onze Infolijn 

Hart en Vaten.

• We stellen vragen aan de leden 

van ons Hartenvaatpanel. Dit 

panel bestaat met name uit hart- 

en vaatpatiënten en naasten.

• Leden van De Hart&Vaatgroep 

ontvangen het blad Vida en 

aanvullende communicatie waar 

relevant.

Belangrijke thema’s in 2015:

• Hoe kunnen wij patiënten en 

naasten, de mensen voor wie 

wij onze strijd voeren, nog beter 

betrekken bij ons werk?

Ons antwoord:

• Door meer met hen in contact 

te komen, een proces van inter-

actie aan te gaan en ‘op maat’ te 

 activeren (bindingsstrategie). 

• Door het belang van de patiënt 

en zijn naaste te vertegenwoor-

digen en daarover te publiceren 

en te rapporteren.

• We hebben (mede) 

samen met patiënten de 

ambities voor de thema’s 

van de Onderzoeksagenda 

geformuleerd.

Wat ze verwachten:

• Financiering van hun onderzoek

• Een platform om bekendheid aan 

hun onderzoek te geven.

Hoe we communiceren:

• We sturen een aantal keren  

per jaar een nieuwsbrief.

• We kondigen beurzen aan 

en communiceren over het 

(toe kennings)proces met 

betrokkenen.

• We wonen vergaderingen 

bij van lopende onderzoeks-

projecten en hebben regelmatig 

voortgangsgesprekken met 

onderzoeksleiders.

Belangrijke thema’s in 2015:

• Hoe kunnen we  gezamenlijk 

de ambities van de 

Onderzoeksagenda bereiken?

• Wetenschappers kunnen 

 moeilijker aan financiering 

voor hun onderzoek komen 

en zijn hier steeds meer tijd 

mee kwijt: hoe kunnen wij 

hierin meer  betekenen voor 

wetenschappers?

Ons antwoord:

• We hebben (mede) samen 

met wetenschappers de 

ambities voor de thema’s 

van de Onderzoeksagenda 

geformuleerd.

• In 2015 zijn we gestart met  

een onderzoek om in kaart te 

brengen waar de win/win  

met wetenschappers zit.

• We stimuleren en faciliteren 

betrokkenheid van patiënten 

en andere gebruikers van 

onderzoek.

• We bieden mogelijkheden aan 

om hun verhaal te vertellen 

(donateurs, publiek).

• We stimuleren samenwerking 

op grote projecten en vergroten 

de kans op grote Europese 

subsidies.

Wat ze verwachten:

• Support bij het geven van infor-

matie en voorlichting aan patiënten 

en hun naasten.

• Samenwerking bij het verbeteren 

van zorg.

• Mee opstellen van richtlijnen, 

kwaliteitscriteria, zorginkoopeisen.

• Gezamenlijke belangenbehartiging 

voor toegang en kwaliteit van zorg 

bij verzekeraars en overheden.

• Inbreng van patiëntenperspectief 

in aanvragen voor wetenschappelijk 

onderzoek.

Hoe we communiceren:

• We communiceren met  individuele 

zorgverleners, beroeps- en 

 wetenschappelijke verenigingen, 

koepel- en brancheorganisaties.

• We hebben persoonlijke relaties 

met veel bij ons werk betrokken 

zorgprofessionals.

• We werken samen in commissies 

en werkgroepen.

Belangrijke thema’s in 2015:

• Empowerment en 

zelfmanagement.

• Gezamenlijke besluitvorming.

• Kwaliteit van zorg en behandeling.

Ons antwoord:

• De Hartstichting en 

De Hart&Vaatgroep worden 

door de zorgprofessionals vaak 

en  doorgaans gemakkelijk 

gevonden omdat ze vrijwel 

alle patiënt gebonden thema’s 

vertegenwoordigen.

Wat ze verwachten:

• Mogelijkheden om via samen-

werking met ons een bijdrage 

te  leveren aan een gezonder 

Nederland of de strijd tegen   

hart- en vaatziekten (MVO).

• Een deskundig partner.

• Samenwerking met een A-merk 

met goede reputatie.

Hoe we communiceren:

• Met onze belangrijkste partners 

hebben we persoonlijke relaties.

Belangrijke thema’s in 2015:

• Hoe structureren en presenteren 

we de mogelijkheden om met ons 

samen te werken en een bijdrage te 

leveren aan de strijd tegen hart- en 

vaatziekten? 

Ons antwoord:

• We hebben een zogenoemd 

‘propositieboek’ opgesteld waarin 

precies staat wat de mogelijkheden 

zijn om met ons samen te werken. 

Op maat samenwerking kan ook.

Wat ze verwachten:

• Een deskundig partner die 

rele vante, op feiten gebaseerde 

informatie levert

• Een expert op het gebied van 

(het voorkomen van) hart- en 

vaat ziekten die met concrete 

voorstellen komt voor beleid; 

• Een voorvechter op het gebied  

van (het voorkomen van) hart-  

en vaatziekten. 

Hoe we communiceren:

• We informeren door het 

 aan leveren van feiten en cijfers

• Het onszelf betrekken bij externe 

politieke en maatschappelijke 

besluitvormingsprocessen

• Samenwerking met logische 

coalitiepartners om de boodschap 

kracht bij te zetten

• We zijn betrokken bij diverse 

overleg- en adviesorganen

Belangrijke thema’s in 2015:

• Het verhogen van accijns op tabak.

• Regelgeving voor reclame voor 

ongezonde voedingsproducten 

gericht op kinderen onder de 

dertien jaar.

• De borging van de 6-minutenzone, 

zowel op landelijk als op gemeen-

telijk niveau.

• Verbeteren van productsamen-

stelling door landelijke en 

Europese lobby richting politiek  

en bedrijven.

• Lobby voor een actief 

donor registratiesysteem.

• Gemeenten en sportbonden 

betrekken bij het project Rookvrije 

Sportterreinen (en de Rookvrije 

Generatie).

Ons antwoord:

• Door onszelf meer te verbinden 

met politieke en maatschappelijke 

beslissers, proberen we beleid 

te zo te beïnvloeden dat hart- en 

vaatziekten in de toekomst niet 

meer voorkomen.

Wat het publiek verwacht:

• Betrouwbare en actuele informatie 

over leefstijl, risicofactoren 

en ziektebeelden. Waarbij de 

Hartstichting hulpmiddelen 

aanbiedt om inzicht te krijgen 

in je gezondheid of hoe je 

bewuster kunt leven. Zo kun 

je op www.hartstichting.nl 

je BMI  berekenen, recepten/

hardloopschema’s downloaden 

of informatien vinden over een 

gezonde leefstijl. 

• We weten dat mensen die een 

vraag hebben graag snel antwoord 

krijgen. 

• De strijd tegen hart- en vaatziekten 

kunnen we niet alleen. Veel 

mensen steunen de Hartstichting 

in haar werk. 

• Informatie over het werk van de 

Hartstichting en transparant zijn 

over waar wij het geld aan uitgeven 

is voor ons belangrijk om aan het 

publiek te laten zien. 

     

Hoe we communiceren:

• Via massa-mediale publieks-

campagnes op tv, radio, media  

en online kanalen;

• En via brochures, de Infolijn, 

e-mail, nieuwsbrieven en 

www.hartstichting.nl.

Belangrijke thema’s in 2015:

• Ziektebeelden (hart- en vaat-

ziekten) en risicofactoren

• Duiden van ernst, urgentie en 

impact van hart- en vaatziekten

• Eerder herkennen van hart- en 

vaatziekten

• Eerder herkennen van hart- en 

vaatziekten bij vrouwen

• Reanimatie: word 

burgerhulpverlener!

• Roken: Rookvrije Generatie

Wat ze verwachten:

• Een professionele organisatie, 

met moderne faciliteiten en 

groeimogelijkheden.

• Een stimulerende en gedreven 

omgeving.

• Een manier om een maatschappe-

lijk relevante bijdrage te leveren.

Hoe we communiceren:

• Via intranet, e-mail en schriftelijke 

communicatie.

• Personeels-, informatie- en 

inspiratiebijeenkomsten.

• Persoonlijke gesprekken

• We hebben twee zogenaamde 

Vertrouwenspersonen.

Belangrijke thema’s in 2015:

• Professionele ontwikkeling  

van medewerkers.

• Vitaliteit en gezondheid.

Ons antwoord:

• We hebben een medewerkers-

onderzoek gehouden.

• Een nieuwe beoordelingssyste-

matiek geïmplementeerd voorzien 

van competentiemanagement.

• Meer focus op ontwikkeling van 

medewerkers door het – naast de 

beoordelingscyclus – voeren van 

een POP-gesprek, het aanbieden 

van online trainingen aan alle 

medewerkers en meer interne 

doorgroeimogelijkheden.

• We hebben een vitaliteits-

beleid opgesteld en een nieuwe 

arbodienst gericht op preventie 

aangetrokken.

Ons antwoord:

• We laten via persoonlijke verhalen 

van echte mensen de impact van 

hart- en vaatziekten zien.

• We stellen de gebruiker centraal 

in onze marketingcommunicatie 

en spelen we zo optimaal in op 

informatiebehoeften.

• We hebben snelle responstijden bij 

vragen van het publiek (voorbeeld 

social media).

• We hebben in onze actieweken 

(april en september) geld opgehaald 

voor onderzoek naar het eerder 

 herkennen van hart- en vaatziekten.

• De Hartstichting streeft naar een 

duurzame relatie met betrokken 

mensen.
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