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Elke dag telt

Elke dag schoppen hart- en vaatziekten 
honderden levens overhoop.

“Kitesurfen voor de 
Hartstichting, mijn 
gaafste actie ooit.”



Elke dag telt
Elke dag overlijden ruim honderd Nederlanders aan een hart- of vaat-
ziekte. Er zijn meer dan een miljoen hart- en vaatpatiënten. Die aantallen 
moeten omlaag en daar moeten we met elkaar alles aan doen. Ook in 2016 
heeft de Hartstichting zich daarvoor ingezet, door gestructureerd te  
werken aan doelen, plannen uit te voeren, uitdagingen aan te gaan en 
kansen te pakken. Zo komen we elke dag een stapje dichterbij het  
verwezenlijken van onze droom: een wereld zonder hart- en vaatziekten.

Gelukkig zijn er steeds meer mensen en organisaties 
die de urgentie van ons werk inzien en ons helpen. 
In 2016 hebben we gewerkt aan vier speerpunten. 
 
Een belangrijk speerpunt is het redden van levens 
bij een hartstilstand. Ons doel om van Nederland één 
6-Minutenzone te maken, komt steeds dichterbij. 
We doen dat door overal in het land burgerhulpver-
leners te werven: mensen die binnen zes minuten 
hulp kunnen bieden aan een slachtoffer van een hart-
stilstand, door te starten met reanimatie. Uiteindelijk 
is ons streven dat er 170.000 burgerhulpverleners 
geregistreerd zijn. Dan kunnen we jaarlijks 2.500 
mensenlevens redden. Afgelopen jaar alleen al hebben 
we bijna 70.000 nieuwe burgerhulpverleners kunnen 
werven. Dat zijn de mooie momenten van mijn werk, 
waarbij ik zie dat onze medewerkers anderen in de 
samenleving in beweging kunnen zetten. 
 
Voor een hartgezonde jeugd werkten we aan thema’s 
als de rookvrije generatie, een verbod op kinder-
marketing voor ongezonde voeding, en productver-
betering. We geven voorlichting over hoe een gezonde 
leefstijl de kans op een hart- en vaatziekte verkleint, 
zodat minder mensen hart- en vaatziekten krijgen. 
Als ik jonge mensen zie roken, voel ik de motivatie om 
hier een eind aan te maken. Niet in mijn belang, maar 
in hun belang. 
 
Het speerpunt regie op eigen leven en zorg draait 
vooral om het zo goed mogelijk steunen van hart- en 
vaatpatiënten, zodat zij zo min mogelijk last ervaren. 
We doen dit door individuele en collectieve  
belangenbehartiging en werken hierin nauw samen 
met De Hart&Vaatgroep, de patiëntenvereniging. 
 
Binnen het speerpunt wetenschappelijk onderzoek 
met impact hebben we ons vooral gericht op het eerder 

herkennen van hart- en vaatziekten. Voor mensen 
met een verhoogd risico is het van belang dat hart- en 
vaatziekten eerder opgespoord worden, zodat zij snel-
ler en beter behandeld kunnen worden. Daarnaast moet 
er meer aandacht komen voor de verschillen tussen 
mannen en vrouwen. 
 
Het is een voorrecht om aan het roer te staan van 
een organisatie die zich met zoveel passie – en met 
uw hulp – inzet voor iets dat ons allemaal aangaat: 
een samenleving met minder slachtoffers van hart- en 
vaatziekten.  
 
Dit jaarverslag is een weergave van al onze  
inspanningen het afgelopen jaar. Het laat ook zien dat 
we uw hulp hard nodig hebben. De strijd tegen hart- 
en vaatziekten voeren wij niet alleen, maar met mensen 
en andere organisaties die met ons mee strijden. 
Wij zijn zeer geholpen met uw donaties, uw inzet bij 
het organiseren van acties en met uw inzet als samen-
werkingspartner. 
 
Blijft u ons steunen? 
 
Floris Italianer 
Directeur
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De harde feiten
maatschappelijke consequenties. Daarom wordt het, naast 

het voorkomen van vroegtijdige sterfgevallen, ook steeds 

belangrijker dat we voorkomen dat mensen hart- en vaat-

ziekten 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 urgen-

tie 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 

vaatpatiënten verder toe, tot ruim 1,4 miljoen in 2040 

(RIVM, 2015). De Hartstichting vindt het onacceptabel dat 

er ieder jaar zo veel vroegtijdige slachtoffers als gevolg 

van hart- en vaatziekten vallen en dat deze ziekten zo veel 

mensen treft.
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Verwachte aantal patiënten dat leeft met een hart- of vaatziekte 

Hart- en vaatziekten. Geen andere 
ziekte slaat zo vaak, zo onherroepelijk, 
zo onverwacht toe. Dagelijks worden 
tientallen mensen uit het leven gerukt, 
en worden de honderden levens 
van hun naasten overhoop geschopt. 
Elke dag opnieuw.

De Hartstichting strijdt al sinds 1964 tegen hart- en vaat-

ziekten. Het sterftecijfer is teruggelopen van één op de twee 

Nederlanders naar één op de vier Nederlanders. Dat zijn er 

nog steeds veel te veel. We zien de sterftecijfers door hart- 

en vaatziekten gelukkig verder dalen. Oorzaak hiervan is 

vroege opsporing, betere behandelingen en het vermin-

deren van de risicofactoren. Gevolg hiervan is wel dat er 

meer mensen leven met hart- en vaatziekten. Dat heeft 
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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 leef-
stijl. 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. 
 
Onze ambitie: dat er in 2025 25 procent minder vroegtijdige slacht-
offers zijn van hart- en vaatziekten. Concreet betekent dit dat 
er in 2025 minder mensen vroegtijdig hart- en vaatpatiënt zijn en 
er 25 procent minder mensen aan overlijden. 
 
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.
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Ons doel: 
in 2025 25% minder slachtoffers

Nederland één  
6-Minutenzone

lees meer op pagina 12

Regie over eigen 
leven en zorg

lees meer op pagina 26

Een hartgezonde 
jeugd

lees meer op pagina 18

Wetenschappelijk 
 onderzoek met 

impact
lees meer op pagina 32

Ernst en urgentie 
van hart- en vaat-

ziekten
lees meer op pagina 40

Verhogen van 
kans op  

overleving bij een  
hartstilstand naar 

25% (jaarlijks 
2.500 mensen-
levens redden)

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 vaat-

ziekten

Patiënten en 
naasten ervaren 

minder last  
door hart- en 
vaatziekten

Minder mensen 
krijgen hart- en 

vaatziekten

Meer kennis  
over hart- en 
vaatziekten

Meer fondsen, 
meer beweging 

in de samen-
leving

MINDER 
STERFTE

MINDER 
ZIEKTE

MINDER 
LAST

SPEERPUNT 2013 - 2017SPEERPUNT 2013 - 2017

MEER
KENNIS

SAMEN
STRIJDEN

DIT BEREIKEN WE DOOR:

DOEL DOEL
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2016  
in het kort

Belangrijkste resultaten...

529.900
donateurs 

Doorbraak
Innovatieve  
techniek die  

slagaderverkalking 
in beeld brengt

550
onderzoekers

Unilever 
medestrijder  
om mensen  

te stimuleren  
gezonder te leven

4.557
vrijwilligers

1
euro

€ 0,84
deel euro naar 
doelbesteding

148.793
burger-

hulpverleners

51.379
collectanten

Hartvrienden
het programma voor 

kinderen met een 
hartaandoening is 

gestart

€ 42,3 € 53,0

€ 3,4 € 9,2

2015 2016

2015 2016

€ 35,9 € 47,8

€ 9,3 € 9,3

2015 2016

2015 2016

Inkomsten uit eigen  
fondsenwerving  

(in miljoenen)

Overige inkomsten  
(in miljoenen)

Besteed aan doelstellingen 
(in miljoenen)

Overige kosten  
(in miljoenen)

€ 62,2 miljoen
Totale inkomsten

(€ 45,7 miljoen in 2015)

€ 57,1 miljoen
Totale bestedingen

(€ 45,2 miljoen in 2015)

!

380 scholen
nemen deel aan het 

Gezonde School- 
programma, thema 

Voeding

Alleen mogelijk dankzij...
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Doelstelling 2017 Doelstelling 2016 Gerealiseerd

Nederland één 6-minutenzone

» Minimaal 170.000 burgerhulpverleners.
» 20.000 aangemelde AED’s (eind 2018: 30.000).
» 120 scholen waar structureel reanimatieonderwijs wordt gegeven.

144.000
20.000
100

 148.793
 11.603
 134

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.

300 basisscholen

Alliantie 18 partijen
25 clubs met rookvrije 
sportterreinen
22 contacten op
beleidsmatig niveau

 300

 16
 60

 35

Regie over eigen leven en zorg

» Totaal aantal bereikte patiënten en hun naasten 650.000.
» De Hartstichting wordt betrokken bij alle relevante  

beleidsbeslissingen in Nederland.

550.000
100%

 600.267
 100%

Wetenschappelijk onderzoek

» Talentontwikkelingsprogramma waardoor meer onderzoekers 
nationaal en internationaal succesvol zijn.

» We ondersteunen en stimuleren 12-15 onderzoekslijnen/thema’s.
» Bij 75 procent van de onderzoeken zijn eindgebruikers betrokken.

13 beurzen

14 onderzoekslijnen
75%

 14

 14
 89%

Samen strijden

» € 49,1 miljoen inkomsten uit eigen fondsenwerving. € 44,2 miljoen  € 53,0 miljoen

Zo ver zijn we  
in de aanloop naar 2017

 op koers  loopt achter,  
doelstelling haalbaar

 doelstelling moeilijk haalbaar, 
extra maatregelen
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Van en voor de samenleving

Onze doelstellingen en strategie
Minder sterfte 
Realiseren van 25% kans op overleving na een hartstilstand, 
door van heel Nederland één 6-Minutenzone te maken.

Minder ziekte
Laten opgroeien van een structureel hartgezondere  
generatie.

Minder last
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 bewust-
wording 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 
onderzoek te kunnen doen en voorlichting te kunnen geven. 

Onze bronnen
T.b.v. beleidsbepaling
Behoeften van onze stakeholders 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, ambassadeurs, 

sponsors en vele anderen.
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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 vaatziekten.
• Financiering, onder meer van wetenschappelijk  

onderzoek.
• Expertise inbrengen, onder meer in samenwerkings-

verbanden.
• Belangen van patiënten behartigen, onder meer voor 

zorgstandaarden.
• Daadwerkelijk preventie en zorg verbeteren door onder 

meer Gezonde School en Persoonlijke Gezondheids check.

Onze relevantie voor
Samenleving 
• Minder hart- en vaatpatiënten en minder sterfte 

door hart- en vaatziekten.
• Lagere zorgkosten.
• Snellere en betere zorg voor patiënten.
• Werkgelegenheid.
• Stimuleren economie (met name MKB) door innovatie.
• Hogere arbeidsparticipatie.
• Kennis over hart- en vaatziekten verspreiden.

Klanten/relaties
• Gelegenheid bieden zelf bij te dragen aan de strijd tegen 

hart- en vaatziekten en levens te redden.
• Invulling geven aan Maatschappelijk 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 last.
• Minder beperkingen.
• Zelf invulling kunnen geven aan gezond leven.

ONZE DROOM
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Per week krijgen zo’n 300 mensen buiten het ziekenhuis een hart-
stilstand. Als iemand binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en  
gedefibrilleerd, is de overlevingskans het grootst. Hulpdiensten zijn 
vaak niet binnen 6 minuten ter plaatse, daardoor sterven mensen 
die gered hadden kunnen worden. De Hartstichting wil de beste 
overlevingskans voor iedereen. Dat kan als heel Nederland een 
6-Minuten zone wordt. In een 6-Minutenzone komen buurtgenoten 
die kunnen reanimeren direct in actie. Zo kunnen 2.500 levens  
per jaar worden gered.

Jaarlijks  
2.500 levens redden

€ 3.555.337
uitgegeven aan  

6-Minutenzone in 2016.
Dat is 6,2 procent  

van het totaal.MINDER STERFTE



Als reanimatie en defibrillatie binnen  
6 minuten wordt gestart, stijgt de over-
leving bij een hartstilstand naar 25 pro-
cent. De Hartstichting wil dat Nederland 
één 6-Minutenzone wordt, waardoor 
iedereen met een hartstilstand binnen 
6 minuten de juiste hulp kan krijgen.

Om dit doel te bereiken, streeft de  
Hartstichting ernaar dat:
• elke buurt voldoende burgerhulp-

verleners heeft: vrijwilligers die  
kunnen reanimeren en per sms of  
app worden opgeroepen om te  
reanimeren in de cruciale minuten 
voor de ambulance arriveert;

• elke buurt voldoende aangemelde 
AED’s heeft;

• zo veel mogelijk mensen een  
reanimatiecursus volgen en deze  
jaarlijks herhalen;

• jongeren leren reanimeren op school.

Doelstellingen
Eind 2017:
• zijn minstens 170.000 burgerhulp-

verleners in Nederland aangemeld 
bij een oproepsysteem (1% van de 
bevolking);

• zijn minstens 20.000 AED’s aangemeld 
bij een oproepsysteem, 24/7 beschik-
baar. Om de eerder gestelde ambitie 
van 30.000 aangemelde AED’s te  
bereiken, hebben we ook het jaar 2018 
extra nodig;

• is in alle meldkamers van 112 een  
oproepsysteem actief;

• doen ten minste 120 scholen mee met 
Reanimatieonderwijs op school.

Doelen

134
scholen deden mee 

aan Reanimatie-
onderwijs op 

school

11.603
aangemelde  

AED’s

148.793
burgerhulpverleners

79.127
cursisten opgeleid 
in 2016 door onze 

reanimatiepartners

416
aangesloten  

reanimatiepartners 

Resultaten 2016
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Ons doel is dat overal in Nederland minimaal 1 procent 

van de inwoners is aangemeld als burgerhulpverlener. 

Bij de start van de campagne was de dekking in slechts 

twee provin cies goed. In vijf provincies was het zelfs 

slecht, minder dan 0,5 procent van de inwoners daar stond 

aangemeld als burgerhulpverlener. In de grote steden 

Amsterdam, Rotterdam en Utrecht konden burgerhulp-

verleners boven dien nog niet worden opgeroepen. Na de 

campagne in 2016 is de situatie sterk verbeterd. Inmiddels 

scoren zes pro vincies goed, zitten drie provincies dichtbij 

de 1 procent dekking en is er geen enkele provincie die 

echt slecht scoort. Bovendien roepen zowel Rotterdam als 

Utrecht tegenwoordig burgerhulpverleners op.

Bijna 70.000 nieuwe burgerhulp
verleners door succesvolle campagne
Om meer burgerhulpverleners te werven, is de Hart-

stichting eind 2015 een massamediale publiekscampagne 

gestart, gericht op mensen die al kunnen reanimeren. 

In 2016 waren er drie campagneperiodes. In totaal zorgde 

de campagne voor 68.632 nieuwe burgerhulpverleners. 

Voor de wervingscampagne zijn televisie, online adver-

tising, sociale media en landelijke PR ingezet. De campagne 

werd bekroond met een Zilveren Effie, een prestigieuze 

onderscheiding voor de meest effectieve mediareclame-

campagne in Nederland. Daarnaast won de campagne een 

Grand Prix Award voor beste datagedreven campagne 

en werd hij genomineerd voor een Dutch Interactive Award.

Activiteiten 2016
Alle 112-meldkamers in Nederland hebben een oproepsysteem voor burger-
hulpverleners en AED’s. In 2016 ging onze aandacht uit naar het vergroten van 
de bekendheid van het oproepsysteem en het werven van burgerhulpverleners.
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Wervingsactie burgerhulpverleners
Een belangrijke dag was 29 november 2016, toen 1.000 men-

sen op één dag een reanimatietraining volgden om daarna 

direct burgerhulpverlener te worden. De Hartstichting 

organiseerde deze grootschalige training in de Kuip in 

Rotterdam, in samenwerking met Opel en Feyenoord.

Benefietwedstrijd FeyenoordSparta
Op 24 maart 2016 speelden Feyenoord en Sparta in de Kuip 

de benefietwedstrijd ‘Voor het leven’. De benefietwedstrijd 

leverde ruim € 120.000 op voor de Hartstichting. Dit geld 

zullen we gebruiken om 200 extra AED’s dag en nacht 

toegankelijk te maken voor burgerhulpverleners, door de 

AED’s in een AED-buitenkast aan de buitenzijde van een 

gebouw te plaatsen en aan te melden bij het oproepsysteem. 

Zo kunnen burgerhulpverleners onderweg naar een 

slachtoffer een AED uit de buurt meenemen en inzetten, 

ongeacht het tijdstip van de dag.

Duurzame samenwerking  
met scholen Reanimatieonderwijs  
op school
De Hartstichting is samenwerkingsovereenkomsten aan-

gegaan met scholen die aan het project Reanimatieonder-

wijs op school meedoen. Verdeeld over Nederland hebben 

meer dan 120 scholen zich aangemeld om minimaal 

drie jaar reanimatieles aan jongeren van veertien jaar en 

ouder te geven. Dit project is uniek in Europa. De Hart-

stichting biedt middelbare scholen een uitgebreid les-

programma aan. In de zogenaamde 6-Minutenlessen leren 

jongeren reanimeren en een AED bedienen. Zo investeren 

we in een generatie die al jong levens leert redden.

Dekkingsgraad van  
geregistreerde burger
hulpverleners
Ons doel is om overal een dekkingsgraad van 1 procent te  
hebben. Het bovenste kaartje is van november 2015, toen 
de campagne startte, het middelste kaartje van juni 2016 
(2e campagneflight) en het onderste kaartje van eind  
december 2016. Mooi resultaat, Nederland is hard op weg 
om helemaal groen te kleuren!
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VOORUITBLIK
• In 2017 richten we ons op een goede spreiding 

van burgerhulpverleners. Op plekken waar 
de dekkingsgraad nog onvoldoende is (minder 
dan 1%) zullen we lokaal burgerhulpverleners 
werven. We zullen onder andere 4 groot-
schalige reanimatie-evenementen organiseren.

• We gaan onder AED-eigenaren campagne 
voeren om hen op te roepen hun AED’s aan te 
melden bij het oproepsysteem. In 2017 moeten 
er 10.000 AED’s worden aangemeld bij het 
oproepsysteem zodat er eind 2017 in totaal 
20.000 AED’s staan aangemeld. In 2018 willen 
we nog eens 10.000 aangemelde AED’s erbij, 
zodat we onze eerder gestelde doel van 30.000 
aangemelde AED’s behalen.

• De Reanimatiepartners worden in hun  
opleidingsgebied steeds meer ambassadeur 
van de 6-Minutenzone.

• Om de 6-Minutenzones te laten slagen,  
moeten alle meldkamerregio’s de oproep-
systemen actief gebruiken. Betere samen-
werking is daarom een voorwaarde.

In een specifieke overeenkomst met de Veiligheidsregio 

Midden- en West-Brabant is afgesproken om de komende 

drie jaar op veertig scholen in die regio reanimatie-

onderwijs aan te bieden.

De Hartstichting werkt samen met RescueMate op het 

gebied van Reanimatieonderwijs op school. RescueMate 

is opleider van leerkrachten tot reanimatie-instructeur. 

Vanaf half 2016 verzorgt RescueMate ook het logistieke 

proces van het project en is aanspreekpunt voor de leer-

krachten.

Serious game HELD  
wint Europese Award
De TU Delft heeft in opdracht van de Hartstichting een 

serious game ontwikkeld. De game heet HELD en wordt 

ingezet binnen het project Reanimatieonderwijs op school. 

Leerlingen die meedoen aan het project spelen deze game 

als huiswerk. Zo leren zij de theorie van de reanimatieles. 

Aansluitend krijgen zij nog twee lesuren praktijkles  

reanimatie in de klas. Hiermee kan de 6-Minutenles terug-

gebracht worden van vier naar twee lesuren.

Bij de Dutch Game Awards is het spel genomineerd als 

Best Serious Game. Op Europees niveau sleepte HELD een 

award binnen van de Game And Learning Alliance (GALA) 

voor beste serious game.

Vernieuwde Reanimatie App
In 2016 is de reanimatie app van de Hartstichting ver-

nieuwd. Met de app kun je kennis over reanimeren  

opdoen en bijhouden, waardoor je altijd voorbereid bent 

op een reanimatie. Samen met een internationale werk-

groep van het European Heart Network is gewerkt aan 

een mogelijkheid om de app ook in andere Europese landen 

te gebruiken. De app is in 2016 al 100.000 keer gedownload.

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

systemen Hartveilig Wonen en HartslagNu om het  

wervingsproces van burgerhulpverleners te verbeteren. 

Ook samenwerken met gemeenten is belangrijk. Vaak zijn 

6-Minutenzones gestart door vrijwilligers. Gemeenten 

kunnen er voor zorgen dat 6-Minutenzones goed blijven 

functioneren.

Reanimatiepartners
Onze Reanimatiepartners zijn vrijwilligers die namens 

de Hartstichting reanimatiecursussen door het hele land 

verzorgen. Zij zijn vaak ook actief in andere projecten 

zoals de inrichting van 6-Minutenzones en de werving 

van burgerhulpverleners. In 2016 waren 416 stichtingen 

Reanimatiepartner die op 577 locaties de lessen verzorgden 

aan 79.127 cursisten. Het zoeken naar en het aanmelden 

voor een reanimatiecursus is in 2016 vereenvoudigd door 

de introductie van een reanimatieplatform van de  

Reanimatiepartners. Hierdoor is aanmelding mogelijk 

via www.hartstichting.nl.
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LEERMOMENT

Burgerhulpverleners 
werven onder nieuwe 
doelgroep
Met de burgerhulpverlener-campagne hebben 
we ons gericht op de 2 miljoen mensen in  
Nederland die tot maximaal 2 jaar geleden hebben 
leren reanimeren. Ofwel privé, of voor hun studie 
of beroep. Eind 2016 merkten we dat het werven 
moeilijker werd. Het grootste deel van onze 
doelgroep hadden we al bereikt. Eind november 
hebben we een grootscheepse reanimatietraining 
in de Kuip in Rotterdam georganiseerd.  
Mensen konden hier gratis een reanimatietraining 
volgen op voorwaarde dat men zich direct na 
afloop aanmeldde als burgerhulpverlener. 
We hadden verwacht dat de helft van de cursisten 
op deze dag voor een beginnerscursus zou kiezen 
en de helft voor een herhaalcursus. 95 procent 
meldde zich echter aan voor een beginnerscursus. 
Zo bleek dat we met het evenement een nieuwe 
doelgroep hadden bereikt, namelijk mensen die 
graag burgerhulpverlener wilden worden, maar al 
enige tijd geleden of nog nooit een reanimatie-
cursus hadden gevolgd.

We doen het niet alleen!

Wij bedanken iedereen 
die heeft bijgedragen! In 
2016 waren dat in het 
bijzonder:
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 reanimatieonderwijs 
geven), GGD Haaglanden, Philips, VriendenLoterij, 
NRR en alle burgerhulpverleners.

300
hartstilstanden per week

49%
van de volwassenen  
heeft ooit een reanimatie-
cursus gevolgd
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‘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 tabaks-
ontmoediging 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.

Een structureel  
gezonder Nederland

€ 4.914.182
uitgegeven aan  

Hartgezonde jeugd in 2016.
Dat is 8,6 procent  

van het totaal.MINDER ZIEKTE



Eén op de zeven kinderen in Nederland 
heeft overgewicht. En één op de 
twee volwassenen. Daarnaast roken 
er nog steeds veel te veel jongeren. 
Elke week raken honderden kinderen 
verslaafd aan roken. Overgewicht en 
roken kunnen op latere leeftijd leiden 
tot hart- en vaatziekten. Met het speer-
punt hartgezonde jeugd streven we  
ernaar dat komende generaties minder 
hart- en vaatziekten krijgen.

Doelstellingen
Eind 2017:
• hebben 1.000 scholen het vignet 

Gezonde School gekregen op het  
thema Voeding;

• is kindermarketing voor ongezonde 
voedingsmiddelen (alles buiten de 
Schijf van Vijf) verder aan banden  
gelegd;

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

• is de eerste Rookvrije Generatie  
geboren;

• zijn 200 sportverenigingen (op weg 
naar) rookvrij.

Doelen Resultaten 2016

Alliantie Stop  
kindermarketing 

ongezonde voeding 
uitgebreid met 
twee nieuwe  

partners

Rookvrij

60 verenigingen 
gingen aan de slag 

om rookvrij te  
worden

In 2016 hebben we, 
samen met onze 

partners, een actie 
voorbereid rondom 
het gratis beschik-

baar stellen van 
de Persoonlijke  

Gezondheidscheck

In 2016 hebben ca. 
300 scholen het 
vignet Gezonde 

School met thema 
voeding daad-

werkelijk behaald

Rookvrij

Verdere activatie  
van de campagne 

‘Rookvrije Generatie’
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Gezonde school
Hoe krijg je scholen gezonder? De Hartstichting onder-

steunt sinds een aantal jaren 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 veel 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 

Activiteiten 2016
Het jaar 2016 stond opnieuw in het teken van tabaksontmoediging en bestrijding 
van overgewicht onder kinderen. We zijn actief geweest op scholen om de  
Gezonde School te implementeren en hebben sportclubs aangesproken om 
hun terreinen rookvrij te krijgen. Wij zijn in gesprek gegaan met de voedings-
industrie over kindermarketing en de samenstelling van voedingsmiddelen. 
Ook met de twee allianties waarvan we deel uitmaken, de Alliantie Nederland 
Rookvrij! en de Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding, hebben 
we flinke stappen in de goede richting gezet.
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én ondersteunen bij het halen van het vignet. Dit is een 

succesvolle impuls geweest die heeft geresulteerd in een 

forse groei van het aantal scholen, zo’n 380 in totaal, dat 

aan de slag ging. Eind 2016 hadden circa 300 scholen daad-

werkelijk het themacertificaat Voeding van het vignet 

Gezonde School behaald. Zij hebben het thema Voeding 

een structurele plek in het onderwijs en beleid gegeven. 

In 2017 gaat de Hartstichting door met het mogelijk maken 

van extra ondersteuning, zodat nog meer scholen een 

Gezonde School worden.

Persoonlijke Gezondheidscheck
In februari 2015 lanceerden we met negen andere  

organisaties de Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC): 

het wetenschappelijke antwoord op het versnipperde 

aanbod van losse, vaak onbetrouwbare gezondheidstests. 

Alle Nederlanders vanaf 18 jaar kunnen met 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 voeren vanaf januari 2017 

campagne om mensen aan te moedigen de PGC te doen. 

In 2016 hebben we hiervoor alle voorbereidingen gedaan, 

zodat de campagne in de laatste week van 2016 kon starten. 

Het doel is om jaarlijks duizenden deelnemers te laten 

weten hoe het ervoor staat met hun gezondheid. De oproep 

om in actie te komen wordt gedurende het eerste kwartaal 

2017 vermeld op een drietal margarines van Becel.  

Door een code op de actieverpakking krijgt men gratis 

toegang tot de gezondheidstest en kan men een gratis 

cholesteroltest aanvragen. Ook lopen er pilots met de PGC 

via enkele GGD’en in samenwerking met NIPED en huis-

artsen in Noord-Brabant.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Samen met het Longfonds en KWF Kankerbestrijding 

vormt de Hartstichting de Alliantie Nederland Rookvrij! 

(ANR). Het doel is om een samenleving te krijgen waarin 

niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken.  

Inmiddels kent de Alliantie bijna 70 aangesloten partners. 

De Alliantie wil er voor zorgen dat kinderen niet meer 

beginnen met roken én zo veel mogelijk mensen bewegen 

om te stoppen met roken.

In 2015 lanceerde de Alliantie de beweging ‘op weg naar 

een Rookvrije Generatie’, die in 2016 flink aan bekendheid 

heeft gewonnen. De Rookvrije Generatie wil ervoor  

zorgen dat alle kinderen geboren vanaf 2017 rookvrij kun-

nen opgroeien. Vrij van het slechte voorbeeld en vrij van 

de verleiding van sigaretten. In plaats van nadruk te leggen 

op de slechte kanten van roken zoals in eerdere campagnes, 

kiezen we nadrukkelijk voor een positieve insteek: een 

optimistisch beeld van hoe (mooi) de wereld is als die rook-

vrij is.
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Rookvrije Sportterreinen
De Hartstichting focust, binnen de ANR, specifiek op 

rookvrije sportterreinen. Gek genoeg wordt er vaak buiten 

op het sportterrein nog gerookt, terwijl de sportvereniging 

een omgeving is waar veel opgroeiende kinderen een 

groot deel van hun tijd doorbrengen. Het is moeilijk voor 

kinderen om roken te weerstaan als anderen om hen heen 

roken, vooral als het om rolmodellen gaat. Denk aan  

sporters tegen wie zij opkijken of trainers. Kinderen leren 

van gedrag van anderen en doen het gedrag ook na.

Zien roken, doet roken. Daarom stimuleert en ondersteunt 

de Hartstichting sportverenigingen bij het rookvrij  

maken van hun terrein of een stap te zetten om het roken 

te beperken. Zo is er in september een campagne gevoerd 

richting sportverenigingen: ruim 2.000 verenigingen zijn 

direct benaderd met de vraag of ze rookvrij willen worden. 

Er is een toolkit samengesteld die sportclubs kunnen 

gebruiken om rookvrije stappen te zetten en we bieden 

gratis borden ‘Rookvrij’ en adviesgesprekken aan. Eind 2016 

waren er ruim zestig sportclubs bekend die op het buiten-

sportterrein geheel of deels rookvrij zijn. Dit was ruim 

boven de doelstelling van 25 die we begin 2016 stelden.

Stoptober
De derde editie van Stoptober (waar de Hartstichting onder-

deel van is) was in 2016 een succes. Ruim 54.000 mensen 

deden mee. Ruim 80 procent hiervan heeft het 28 dagen 

volgehouden om te stoppen. Ongeveer 70 procent van hen 

was na drie maanden nog steeds gestopt. Bij de campagne 

waren dit jaar onder andere Gijs Staverman, Wendy van Dijk 

en burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam 

betrokken als ambassadeur.

Wij hopen dat steeds meer partijen zich achter de ‘Rookvrije 

Generatie’ scharen. Ons doel is om de ‘Rookvije Generatie’ 
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in het nieuwe regeerakkoord te krijgen. De Tweede Kamer-

verkiezingen van 2017 zijn dan ook van cruciaal belang. 

Bemoedigend is het feit dat de meeste partijen aandacht 

besteden aan het beschermen van de jeugd tegen tabak 

in hun verkiezingsprogramma’s.

Stop kindermarketing ongezonde 
voeding
De Hartstichting is medeoprichter en coördinator van de 

Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding. 

De Hartstichting vindt dat ieder kind het recht heeft om 

op te groeien in een gezonde omgeving. Een gezonde 

omgeving leidt tot gezondere kinderen met een gezond 

voedingspatroon, een gezond gewicht en op latere leeftijd 

minder risico op hart- en vaatziekten. Kindermarketing 

van ongezonde voedingsmiddelen is een belangrijke factor 

voor het ontstaan van een ongezond voedingspatroon 

en overgewicht. Ons doel: een ban op de marketing van 

ongezonde voedingsmiddelen richting kinderen. 

Het jaar 2016 begon met een nieuwsjaarkaart van de  

Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding aan 

de meisjesband K3 met de oproep om hun verantwoor-

delijkheid te nemen door zich niet te laten exploiteren 

om kinderen te verleiden tot het eten en drinken van  

ongezonde producten. De Alliantie Stop kindermarketing 

ongezonde voeding vindt het onacceptabel dat de popu-

lariteit van een merk, kinderidool of tekenfilmfiguur 

commercieel wordt geëxploiteerd om kinderen te verleiden 

tot het eten en drinken van ongezonde producten zoals 

frisdrank, koekjes, ijs, snoep en chips, wat onder andere 

K3 volop doet.

In de zomer kondigden PLUS Supermarkten, Albert Heijn 

en Stichting Ik Kies Bewust aan alleen kindermarketing 

toe te laten op de verpakking van eten en drinken met het 

groene vinkje (de gezondere basisproducten met  

voedingsstoffen die je dagelijks nodig hebt). De Alliantie / 

Hartstichting is blij met dit besluit. Wij zien dat de  

beweging de goede kant op gaat en dat het draagvlak voor 

ons doel groeit, ook onder commerciële partijen.

Naar aanleiding van maatschappelijke druk vanuit de  

Alliantie en haar partners en een oproep van staats-

secretaris Van Rijn van VWS om maatregelen te treffen 

tegen kinder idolen op de verpakking, kondigde de  

Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) 

het voornemen aan om kinderidolen niet langer toe te 

laten op de verpakking. 2017 zal uitwijzen of deze maat-

regel daadwerkelijk wordt ingevoerd.

Bron: Consumentenbond (P. Oerlemans). Monitoring voedings
reclame kinderen. 2011. In opdracht van het Ministerie van VWS.

De Alliantie is in 2016 uitgebreid met de volgende partners: 

AJN Jeugdartsen Nederland en Ouders van Waarde.

Staatssecretaris Van Rijn van VWS heeft, op verzoek van 

het CDA, het Voedingscentrum de opdracht gegeven om de 

voedingscriteria van de voedingsindustrie te beoordelen. 

Dit vinden wij belangrijk omdat de voedingscriteria nu 

door de voedingsindustrie zelf worden opgesteld. Volgens 

het Voedingscentrum staan gezonde producten en porties 

voor kinderen beschreven in de Richtlijnen Schijf van Vijf 

van het Voedingscentrum. Het Voedingscentrum baseert 

zich daarbij op de richtlijnen van de Gezondheidsraad.
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77% van de kinderen
van 4 tot 12 jaar beweegt te weinig (CBS 2015)

74% van de jongeren
van 12 tot 18 jaar beweegt te weinig (CBS 2015)

1 op de 7 kinderen
van 4 tot 12 jaar heeft overgewicht (TNO 2009)

12% van de  
middelbare scholieren
van 12 tot 18 jaar rookt (Trimbos 2015)

voedingsmiddelen te verminderen, zodanig dat iedereen 

die volgens de aanbevelingen van de Gezondheidsraad 

eet en drinkt, automatisch aan de richtlijnen voor deze 

nutriënten voldoet. Hoewel dit een stap in de goede  

richting is, plaatsen wij kanttekeningen bij de ambities 

en het tempo van het Akkoord.

Op Europees niveau: de Hartstichting verwelkomt de 

Raadsconclusies over verbetering van voedingsmiddelen 

die de Raad van ministers van Gezondheid heeft aan-

genomen op 17 juni 2016. Met het aannemen van deze 

conclusies is de gezamenlijke inzet van alle 28 EU-lidstaten 

om bewerkte voedingsmiddelen gezonder te maken, in 

gang gezet.

Samenwerking in de politieke lobby: Op het gebied van 

productverbetering werken we samen met de Consumen-

tenbond, Nierstichting, Nederlandse Hypertensie-

vereniging en het Diabetes Fonds. We zijn ervan overtuigd 

dat we meer bereiken als we één krachtig front vormen 

en samen de lobby richting politiek en overheid voeren. 

Ook werken we samen met onze zusterorganisaties in 

andere landen. Zo verdedigt het European Heart Network 

onze standpunten tijdens overleggen binnen de Europese 

Unie.

Productverbetering
De Hartstichting zet zich in voor het verbeteren van de 

samenstelling van bewerkte voedingsmiddelen. Dit is hard 

nodig, want veel producten bevatten onnodig veel zout, 

verzadigd vet en suiker. Een voedingspatroon met veel 

zout, verzadigd vet en suiker draagt in belangrijke mate 

bij aan het ontstaan van chronische ziektes zoals hart- en 

vaatziekten. De Hartstichting vindt dit onacceptabel 

en zet zich daarom in voor gezondere alledaagse bewerkte 

voedingsmiddelen.

Het grote aanbod aan ongezonde alledaagse bewerkte 

voedingsmiddelen maakt het voor consumenten moeilijk 

om gezonde keuzes te maken die passen bij de richtlijnen 

van de Gezondheidsraad.

Productverbetering gaat niet vanzelf. Er ligt een duidelijke 

verantwoordelijkheid bij de producenten als het gaat om 

productverbetering, waarbij de overheid de kaders stelt en 

de uitvoering controleert.

In Nederland is de eerste goede stap al gezet: begin 2014 

heeft de minister van VWS het Akkoord Verbetering  

Productsamenstelling gesloten met de voedingsmiddelen-

producenten. Doel is vóór eind 2020 de hoeveelheid zout, 

verzadigd vet en calorieën (suiker en vet) in bewerkte 
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VOORUITBLIK
• Om ervoor te zorgen dat er eind 2017 

1.000 scholen zijn met het vignet Gezonde 
School, themacertificaat Voeding, wordt er 
ook in 2017 intensief met de Gezonde School 
en het ministerie van VWS samengewerkt.

• Zolang wij nog in een obesogene omgeving 
leven, is het noodzakelijk dat kindermarketing 
en productverbetering op de politieke agenda 
blijven en dat er stappen worden gezet door 
de politiek, overheid en de voedingsindustrie 
naar een gezondere omgeving met als resultaat 
een gezondere maatschappij.

• Intensieve samenwerking binnen de Alliantie 
Nederland Rookvrij! om de volgende stappen 
te zetten richting een Rookvrije Generatie.

• Samenwerken met sportbonden, gemeenten 
en uiteraard sportverenigingen, om in hoog 
tempo sportterreinen rookvrij te krijgen. 
Met als doel voor eind 2017 dat minstens 
200 sportverenigingen aan de slag zijn met 
rookvrij.

We doen het niet alleen!

Wij bedanken iedereen 
die heeft bijgedragen!  
In het bijzonder voor 
2016:
Rookvrije Generatie 
Longfonds, KWF Kankerbestrijding en alle  
partners van de Alliantie Nederland Rookvrij!. 
 
Gezonde School 
Ministeries van VWS en OCW, Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu, MBO Diensten, 
VO-Raad, PO-Raad, GGD GHOR, SO aids,  
Trimbos Instituut, Veiligheid.nl, Pharos, KVLO, 
NOC*NSF, St. School & Veiligheid,  
KWF Kankerbestrijding, Ouders&Onderwijs, 
TNO. 
 
Stop kindermarketing ongezonde voeding 
De Alliantie is in 2016 uitgebreid en bestaat dat 
jaar uit de volgende partners: AJN Jeugdartsen 
Nederland, de Consumentenbond, het Diabetes 
Fonds, foodwatch Nederland, de gemeente  
Amsterdam, de GGD Amsterdam, de Hartstichting, 
de Nederlandse Associatie voor de Studie van 
Obesitas, de Obesitas Vereniging, Ouders van 
Waarde, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, 
de Nederlandse Vereniging voor Kindergenees-
kunde, het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
en wetenschappers van Kinder Obesitas Centrum 
Heideheuvel, de Universiteit Maastricht en de 
Vrije Universiteit. 
 
Productverbetering 
Consumentenbond, Nierstichting, Nederlandse 
Hypertensievereniging en het Diabetes Fonds.

LEERMOMENT
Rookvrij is een vrij nieuw onderwerp voor sport-
verenigingen. Het is van belang de bekendheid 
te vergroten. Om sportverenigingen op weg naar 
rookvrij te helpen, is een toolkit ontwikkeld met 
hulpmiddelen, die goed wordt gewaardeerd. 
Daarnaast is het behulpzaam de geïnteresseerde 
verenigingen direct te laten benaderen door een 
verenigingsadviseur.

25

MINDER ZIEKTE



Er leven in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen met een hart- of 
vaatziekte. Veel van deze mensen ervaren beperkingen in hun  
dagelijks leven. De Hartstichting 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, samen met De Hart&Vaatgroep.

Mensen helpen  
de regie te houden

€ 5.521.764
uitgegeven aan ‘Regie op  

eigen leven en zorg’ in 2016.
Dat is 9,7 procent  

van het totaal.MINDER LAST



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 belangenbehartiging – 

voorlichting, bijeenkomsten,  
lotgenotencontact, vakanties;

• collectieve belangenbehartiging –  
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 
effectievere en efficiëntere organisatie 
te vormen dan wanneer we apart  
acteren. Samen krijgen we meer voor 
elkaar.

Doelstellingen
Eind 2017:
• maakt 50 procent van de mensen met 

een hart- of vaatziekte, hun naasten  
en geïnteresseerde groepen, gebruik 
van onze diensten. Zo willen wij  
patiënten, familie en overige betrok-
kenen 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.

Doelen Resultaten 2016

TEAMHartvrienden
i.s.m. KPN  

Mooiste Contact Fonds 
gestart

TikkieRing
wordt in alle grote 
kinderhartcentra 

aangeboden

14.368
patiënten en naasten 
bezoeken landelijke  

en regionale  
bijeenkomsten

602.000
contacten met  

patiënten en naasten

10.473
vragen zijn  

beantwoord via  
telefoon, mail en brief

215
gesprekken gevoerd  

in het kader van  
de nazorgservice  

‘Van ziekenhuis naar 
thuis’
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10.473 mensen per telefoon, email 
of brief geholpen
Onze voorlichters van de Infolijn Hart en Vaten beant-

woordden in 2016 10.473 vragen over hart- en vaatziekten. 

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

een brief. De vragen gaan over hart- en vaatziekten, leefstijl 

en reanimatie.

602.000 contacten met patiënten  
en naasten
In 2016 kwamen ruim 600.000 patiënten en naasten met 

ons in contact. Wij boden hen informatie, hulp en een 

luisterend oor via onze Infolijn Hart en Vaten, onze website 

en voorlichtingsmaterialen. Ook organiseerden we infor-

matiebijeenkomsten, trainingen en vakanties. Op deze 

manier steunen en helpen we mensen om meer grip op 

hun leven te krijgen en de plaats van de ziekte daarin.

Activiteiten 2016
In 2016 hebben we ons gericht op het proactief bereiken van mensen die  
informatie en steun willen, en het beter bedienen van deze groep. Zo zijn we, 
naast de gebruikelijke voorlichtingsactiviteiten, gestart met TEAMHartvrienden, 
voor jongeren van 12-18 jaar in samenwerking met KPN Mooiste Contact Fonds. 
TEAMHartvrienden is een onderdeel van het programma Hartvrienden.
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Hartvrienden voor jonge  
hartpatiënten en hun familie
Jaarlijks worden 1.400 kinderen met een hartaandoening 

geboren. We organiseren verschillende activiteiten 

voor deze kinderen en hun ouders, zoals vakanties en de  

TikkieRing. Hiermee willen we ze helpen hun aandoening 

een plaats te geven in hun leven en er beter over te kunnen 

praten, bijvoorbeeld met vriendjes. Alle activiteiten voor 

deze doelgroep zijn in 2015 samengebracht in één  

programma: Hartvrienden. Dit hebben we in 2016 verder 

uitgebreid met TEAMHartvrienden.

TEAMHartvrienden voor jongeren 
van 12  18 jaar
Speciaal voor jongeren met een aangeboren hartaandoening 

(12-18 jaar) is in 2016 TEAMHartvrienden ontwikkeld 

in samenwerking met het KPN Mooiste Contact Fonds. 

Samen met de jongeren zelf zijn een website en app  

gerealiseerd om met elkaar in contact te komen en erva-

ringen te delen.

Via het online platform TEAMHartvrienden kunnen 

de jongeren vlogs maken en blogs schrijven en met elkaar 

delen. Ook kunnen ze vragen stellen aan experts zoals 

een seksuoloog, voedingsdeskundige en jongerencoach. 

Verder is er een kennisbank aanwezig waar meer achter-

grondinformatie over diverse hartaandoeningen te  

vinden is.

TEAMHartvrienden is op 6 november 2016 feestelijk 

gelanceerd tijdens het jaarlijkse Hartvrienden Event in 

Museumpark Archeon in Alphen aan de Rijn. Eind 2016 

was de app 541 keer gedownload.

Vakanties voor jonge hartpatiënten 
en hun familie: er even onbezorgd 
tussenuit
Kinderen met een aangeboren hartaandoening kunnen 

alleen of met hun gezin op vakantie en zo in contact  

komen met andere kinderen die in dezelfde situatie zitten 

als zij. 90 Vrijwilligers inclusief een medisch team zorgen 

jaarlijks voor een onvergetelijke vakantie. In 2016 zijn er 

zeven vakanties georganiseerd voor 146 deelnemers.
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Verzekeringspolis voor hartpatiënten 
met beter passend pakket
Er is samen met zorgverzekeraar VGZ een speciale polis 

opgesteld voor hart- en vaatpatiënten. Patiënten konden 

hierdoor in 2016 een verzekering afsluiten die beter bij 

hun situatie aansluit. Voor 2017 is het aanbod nog verder 

verbeterd.

Introductie Hart&Vaatcafés:  
plek om ervaringen te delen
In 2016 zijn er 29 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&Vaatcafé blijkt een laagdrempelige plek waar 

patiënten en hun naasten graag komen.

Keuzehulpen geïntroduceerd:  
patiënt en behandelaar kiezen samen
In vervolg op 2015 hebben we ook in 2016 aan verschillende 

keuzehulpen meegewerkt die hartpatiënten helpen samen 

met hun arts een goede behandelingskeuze te maken. 

Deze keuzehulpen worden nu in de praktijk gebruikt. 

Ze beschrijven verschillende behandelmethoden die een 

cardioloog tijdens het gesprek aan de patiënt kan voor-

leggen, 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 heeft gelopen van november 2015 tot  

november 2016. De pilot omvatte 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.

Op basis van de resultaten in het eerste halfjaar is de 

werkwijze aangepast en verbeterd. In totaal zijn 242 nazorg-

gesprekken gevoerd met patiënten. Het merendeel van 

de gesprekken (62%) duurde 11 tot 20 minuten. De nazorg-

service werd gemiddeld met een 8,2 gewaardeerd. Vanwege 

de succesvolle resultaten wordt de nazorgservice in het 

Radboudumc gecontinueerd en wordt in 2017 gekeken naar 

verdere uitrol van deze service naar andere ziekenhuizen.

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

hartaandoening, die andere ouders van een kind met een 

aangeboren 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 wat ouders meemaken. We hebben deze 

ouders getraind en brengen ze bij elkaar.

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 met hun familie en vrienden over hun ziekte praten, 

aan de hand van de bedeltjes die ze bij de verschillende  

onderzoeken en behandelingen krijgen. Dat helpt hen bij 

het verwerkingsproces. Bij de TikkieRing horen ook een 

logboek en een online platform. Op deze manier kunnen 

ouders via verschillende kanalen hun ervaringen vastleggen 

en bewaren en desgewenst met anderen delen.

In 2016 is de TikkieRing in het Erasmus MC (Sophia  

Kinderziekenhuis) geïntroduceerd. Nu gebruiken alle 

kinderhartcentra in Nederland de TikkieRing.

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

besproken worden met patiënten en hun naasten. 

Sinds eind 2016 zijn er 1.071 leden. We streven ernaar het 

panel in 2017 uit te breiden tot minimaal 2.500 leden.
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Regionale bijeenkomsten: 
informatie in eigen buurt
Er zijn 138 landelijke en regionale bijeenkomsten  

georganiseerd voor patiënten en naasten. Deze bijeen-

komsten hebben een informerend/voorlichtend karakter. 

Er is altijd ruime gelegenheid voor lotgenotencontact.

Participatie in kwaliteitsstandaarden: 
samenwerking voor een beter  
resultaat
In 2016 hebben we samen met patiënten en zorgaanbieders 

tien richtlijnen voor verschillende behandelingen van hart- 

en vaatziekten opgesteld. Een goede richtlijn beschrijft 

naast behandelopties ook de organisatie van de zorg en is 

een coproductie van behandelaar en patiënt.

Realisatie van kwaliteitscriteria:  
perspectief van de patiënt op kwaliteit
In 2016 waren veertien sets kwaliteitscriteria beschikbaar. 

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 onder-

linge communicatie. De leerpunten zijn in 2016 gebruikt 

voor het ontwikkelen van een communicatietraining voor 

cardiologen. Dit moet ertoe leiden dat de patiënt, als hij 

de spreekkamer verlaat, beter begrijpt wat zijn situatie is.

VOORUITBLIK
• Vanaf januari 2017 is het mogelijk te  

chatten met de voorlichters van de Infolijn  
Hart en Vaten.

• Vrijwilligers van De Hart&Vaatgroep vormen 
teams rondom ziekenhuizen om samen te 
werken aan voorlichting, lotgenotencontact 
en belangenbehartiging.

• In 2017 wordt het project ’Naasten in Beeld’ 
verder uitgerold. Met dit project gaan we 
onderzoeken, samen met andere patiënten-
organisaties, welke behoeften en belangen 
naasten van patiënten hebben.

We doen het niet alleen!

Wij bedanken iedereen 
die heeft bijgedragen!  
In het bijzonder voor 
2016:
Patiëntenvereniging De Hart&Vaatgroep,  
Radboudumc, Sophia kinderziekenhuis (Erasmus 
MC), 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 en Ferri Somogyi, 
wetenschappelijke verenigingen (NVVC, NIV, 
NvvH), kennisinstituten (ZonNw en Nivel).

LEERMOMENT
Het blijvend verbeteren van de kwaliteit van 
de zorg op basis van de behoeften van patiënten 
vraagt steeds opnieuw aandacht. Alleen het 
realiseren van kwaliteitscriteria of projecten 
zoals ‘Van ziekenhuis naar thuis’ is niet voldoende. 
Vooral de implementatie en het bestendigen in 
de zorg vragen blijvend onze inspanning. Die is 
echt noodzakelijk om daadwerkelijk impact te 
bereiken en te behouden.
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Onderzoek met 
impact
Er zijn 1 miljoen hart- en vaatpatiënten in Nederland. Elke dag over-
lijden er meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten. Meer onder-
zoek 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 gericht 
aan bepaalde urgente thema’s. Daardoor verwachten we meer door-
braken die tot oplossingen leiden.

€ 27.625.634
uitgegeven aan Wetenschappelijk 

onderzoek in 2016.
Dat is 48,4 procent  

van het totaal.MEER KENNIS



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:
• individuele talentvolle onderzoekers 

te vinden en te ondersteunen met de 
zoge heten Dekkerbeurzen;  
(zie pagina 40)

• grote onderzoeksverbanden te steunen, 
waarbinnen toponderzoekers van  
verschillende onderzoeksinstellingen 
en met verschillende disciplines, 
samen werken in onderzoek naar hart- 
en vaatziekten;

• onderzoek mogelijk te maken op  
thema’s van de Onderzoeksagenda, 
die in 2014 is opgesteld samen met  
allerlei betrokkenen. Zo focussen 
we op een aantal onderwerpen die  
patiënten, artsen, wetenschappers en 
het Nederlandse publiek belangrijk 
vinden. (zie pagina 39)

Doelstellingen
Eind 2017:
• hebben we een talentontwikkelings-

programma gerealiseerd waardoor 
meer onderzoekers nationaal en inter-
nationaal succesvol zijn;

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

• zijn bij 75 procent van de onderzoeken 
eindgebruikers betrokken.

Doelen Resultaten 2016

Fitheid hartfalen-
patiënten verbetert 
bij goed gecontro-

leerde training

Risico op hart-
klachten beter te 
voorspellen met 

bloedtest

Verbetering operatie 
boezemfibrilleren

Verbetering diagnose 
bij mensen met  

pijn op de borst door 
CT-scan

Online rekenmodel 
ontwikkeld voor 

inschatten kans op 
gen-variant die leidt 
tot schadelijk hoog 
gehalte cholesterol

Beter en sneller  
herstel bij hersen-

infarct na snel  
openen bloedvat met 

katheter
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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 wetenschappers bij  
wetenschappelijk onderzoek dat wij steunen standaard 
letten op verschillen tussen mannen en vrouwen. 
De kennisachterstand over vrouwen moet in 2020 zijn 
ingehaald.

3. Betere behandeling van hartfalen 
en hartritmestoornissen
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. 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 hersenschade 
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 vaat-
ziekten. Partijen die onderzoek doen op het gebied 
van gezonde leefstijl, gaan met een nationaal gecoör-
dineerde aanpak hun krachten bundelen.

Onderzoeksagenda – Ambities per thema

MEER KENNIS



Onderzoeksagenda
In 2015 werkte de Hartstichting voor het eerst met de 

nieuwe Onderzoeksagenda. Op deze agenda staan  

vijf thema’s waarin de Hartstichting de komende jaren 

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

wensen uit de samenleving vastgesteld (van burgers, weten-

schappers, 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 2016
In 2015 hebben we voor alle thema’s verwoord wat we 

– mede met wetenschappelijk onderzoek – willen bereiken. 

Na de eerste vervolgstappen in 2015, hebben we in 2016 

veel plannen voor nieuw onderzoek uitgerold en nieuw 

onderzoek mogelijk gemaakt.

1. Thema ‘Eerder herkennen hart- en vaatziekten’
In 2015 deden we een oproep aan onderzoekers om onder-

zoeksvoorstellen in te dienen. Na een uitgebreide selectie-

procedure samen met NWO Domein TTW (voorheen STW) 

konden we tien nieuwe onderzoeksprojecten honoreren. 

Deze zijn gestart in 2016.

2. Thema ‘Hart- en vaatziekten bij vrouwen’
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

heeft geld vrijgemaakt voor onderzoek om de gezondheids-

verschillen tussen mannen en vrouwen te verminderen. 

ZonMw coördineert dit vanuit het Kennisprogramma 

Gender en Gezondheid. De Hartstichting heeft geld vrij-

gemaakt om extra onderzoek binnen dit programma 

mogelijk te maken. Het gaat om twee soorten projecten: 

projecten waar de bestaande kennis grondig op een rijtje 

wordt gezet, en literatuuronderzoek en onderzoeksprojec-

ten waar nieuwe kennis wordt opgedaan. Het literatuur-

onderzoek is erg belangrijk om te bepalen welke kennis 

al rijp genoeg is om in de praktijk toegepast te worden. 

Daar richten we ons dan samen met ZonMw op. We konden 

door de bundeling van middelen vijf van dit soort projec-

ten steunen. De procedure voor onderzoek naar nieuwe 

kennis over hart- en vaatziekten bij vrouwen is opgestart 

en zal in 2017 verder gaan.

3. Thema ‘Betere behandeling hartfalen en  
hartritmestoornissen’
Nederlandse onderzoekers hebben via het Europese  

netwerk ERA-CVD in totaal € 2,63 miljoen binnengehaald 

voor onderzoek naar een betere behandeling van hartfalen. 

Van de veertien onderzoeksprojecten die het netwerk 

heeft toegewezen, staan drie projecten onder leiding van 

een Nederlandse onderzoeker. Aan zes andere projecten 

werken Nederlandse onderzoekspartners mee.

De Hartstichting droeg € 1,6 miljoen hieraan bij, ZonMw 

€ 250.000 en de Europese Unie € 780.000. De nieuwe 

onderzoeken gaan in 2017 van start.

Ook zijn de Hartstichting en de Nederlandse Vereniging 

voor Cardiologie in 2016 een onderzoek naar betere  

patiëntenregistratie van hartfalen en boezemfibrilleren 

gestart. Door medische gegevens goed vast te leggen en 

toegankelijk te maken binnen de wetenschap, is er meer 

en beter onderzoek mogelijk. Hiermee kunnen we de zorg 

voor patiënten sneller verbeteren. Bayer, Novartis en de 

Hartstichting financieren dit project.

Activiteiten 2016
In 2016 hebben we hard gewerkt om veel nieuw onderzoek in het kader van de 
Onderzoeksagenda mogelijk te maken. We hebben de jaarlijkse Dekkerbeurzen 
aan onderzoekers uitgereikt. En verder zijn er in 2016 resultaten uit eerder  
gefinancierd onderzoek bekend geworden.
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4. Thema ‘Acute behandeling beroertes’
De Hartstichting stelde in 2015 € 6 miljoen beschikbaar 

voor onderzoek naar betere behandeling van acute  

beroertes. Na een beoordelingsronde voor projectvoorstel-

len werd een nieuw, nationaal onderzoeksconsortium 

opgericht: CONsortium for new TReatments of Acute 

STroke (CONTRAST). De onderzoekers focussen op 

een methode die hersenschade bij een herseninfarct  

beperkt. Deze methode wordt verbeterd en voor veel meer 

patiënten toepasbaar gemaakt. In 2016 werd dit grote 

samenwerkings verband tussen verschillende universiteiten 

en bedrijven verder uitgewerkt, zodat het onderzoeks-

programma in 2017 van start kan gaan.

5. Thema ‘Nieuwe manieren om een gezonde  
leefstijl lang vol te houden’
In 2016 startten de Hartstichting en ZonMw samen een 

nieuwe subsidieronde voor nieuw onderzoek naar het 

volhouden van een gezonde leefstijl. Na een selectieproce-

dure konden in 2016 drie nieuwe onderzoeksprojecten 

worden toegewezen. De gezamenlijke investering bedroeg 

hiermee € 7,5 miljoen. 

Kwaliteit voorop

Onderzoeksvoorstellen wetenschappelijk én 
maatschappelijk beoordeeld
Zoals gebruikelijk doorlopen alle onderzoeksvoorstellen 

bij de Hartstichting een uitgebreide wetenschappelijke 

beoordelingsprocedure. Sinds 2015 werken wij met een 

zogenaamde Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK). 

Daarin zitten zorg verleners, patiënten, hun verwanten 

en vertegenwoordigers uit de hele breedte van de maat-

schappij. 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 

zorgpraktijk. 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 persoonsgebon-

den beurzen voor talentvolle onderzoekers die hiermee 

de kans krijgen zich verder te ontwikkelen en belangrijk 

onderzoek te doen. De beurzen zijn vernoemd naar wijlen 

dr. E. Dekker, oud-medisch directeur van de Hartstichting. 

Dertien jonge toponderzoekers ontvingen een Dekker-

beurs. De gehonoreerde onderzoeken richten zich op 

verschillende onderwerpen en aandoeningen. Zo richten 

drie onder zoeken zich op beroerte en drie op slagader-

verkalking. En een onderzoek richt zich op het eerder 

opsporen van hart- en vaatziekten met MRI-scan. In totaal 

gaf de Hartstichting ruim € 3,5 miljoen subsidie voor de 

Dekkerbeurzen.

Zo veel mogelijk samen
Door onze onderzoeksagenda zijn we in staat om met 

andere onderzoeksfinanciers afspraken te maken over 

middelen voor onze prioriteiten. In 2016 ging dit om 

meer dan € 4 miljoen! Door aan te sluiten bij anderen of 

andere partijen bereid te vinden om in onze plannen te 

investeren, kunnen we zo veel mogelijk onderzoek naar 

hart- en vaatziekten mogelijk maken.

De Hartstichting investeert € 1 miljoen in onderzoek 

naar nieuwe behandelingen voor hartfalen, slagader-

verkalking en hartspierziekte. De investering vindt plaats 

binnen het Programma Translationeel Onderzoek van 

ZonMW. Dit programma is opgezet om ervoor te zorgen 

dat belang rijke medische kennis zo snel mogelijk tot 

een praktische oplossing voor de patiënt leidt. In totaal 

vier onderzoeken krijgen een subsidie van de Hartstichting. 

Zij zijn als beste naar voren gekomen uit elf aanvragen 

die de Hartstichting heeft ontvangen én sluiten aan bij 

de wensen van wetenschappers, patiënten en artsen.
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Onderzoeksresultaten in 2016
Trombose van de aderen aan de buitenkant van de hersenen 

(een sinustrombose) komt in Nederland vaker voor dan 

gedacht. De onderzoekers hebben een nieuwe risicofactor 

voor deze aandoening ontdekt, namelijk overgewicht. 

Het beloop van een sinustrombose is in de algemene  

populatie heel gunstig, maar minder bij patiënten met 

leukemie.

Onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen 

hebben aangetoond dat goed gecontroleerde training 

(duurtraining en interval inspanning) de fitheid van hart-

falenpatiënten verbetert. Dankzij deze resultaten is 

het mogelijk de huidige hartrevalidatie te verbeteren.  

De onderzoekers hebben ook laten zien dat een verbetering 

in fitheid door hartrevalidatie gerelateerd is aan minder 

optreden van gezondheidsproblemen.

Onderzoekers van het AMC hebben laten zien dat suiker-

ziekte (diabetes) en hoge bloeddruk veel vaker voorkomen 

onder mensen met een niet-Nederlandse achtergrond, 

dan bij mensen met een Nederlandse afkomst. Suikerziekte 

komt opvallend veel voor onder de Hindoestaanse Surina-

mers, terwijl hoge bloeddruk juist het vaakst voorkomt 

onder mensen met een Afrikaanse achtergrond. Tien jaar 

geleden kwam een hoge bloeddruk onder Turkse en  

Marokkaanse mensen niet vaker voor dan onder Neder-

landers, maar tegenwoordig wel. Ook lukt het mensen 

met een niet-Nederlandse achtergrond minder goed om 

met medicijnen de bloeddruk en de suikerspiegels onder 

controle te krijgen.

Onderzoekers van het Erasmus MC toonden aan dat een 

CT-scan van het hart de diagnose bij mensen met pijn 

op de borst sterk kan verbeteren. Het leidde tot minder 

aanvullende tests, minder kosten en een snellere diagnose. 

Bovendien hadden patiënten die een CT-scan onder-

gingen, na een jaar minder vaak klachten over pijn op de 

borst. Deze voordelen bleken het grootst voor vrouwen.

Met een bloedtest kunnen cardiologen het risico op  

hartklachten beter voorspellen bij volwassenen met een 

aan geboren hartafwijking. Ze weten daardoor beter  

welke patiënt snel medicijnen of een nieuwe ingreep nodig 

heeft, en wie ze kunnen geruststellen. Ook deze ontdek-

king werd gedaan door onderzoekers van het Erasmus MC.

Onderzoekers van het AMC ontwikkelden een online 

rekenmodel waarmee artsen de kans kunnen inschatten 

dat hun patiënt een genvariant heeft die leidt tot een  

schadelijk hoog gehalte cholesterol. De verwachting is 

dat meer jonge patiënten hierdoor worden doorverwezen 

voor nader onderzoek. Ze krijgen daardoor eerder  

medicijnen die hart- en vaatschade kunnen voorkomen.

Cardiologen en chirurgen in het AMC zijn erin geslaagd 

een operatie bij boezemfibrilleren sterk te verbeteren. 

Een jaar na de ingreep is 86 procent van de patiënten 

klachtenvrij. Voorheen keerde bij 64 procent van de  

patiënten met ernstig boezemfibrilleren de ritmestoornis 

na een jaar weer terug.

Een verhoogd cholesterol, overgewicht, suikerziekte, 

leververvetting en slagaderverkalking door te veel energie-

inname via voeding, zijn terug te dringen door een bepaald 

eiwit uit te schakelen. Dit ontdekten onderzoekers van 

onder andere het Leids Universitair Medisch Centrum. 

De onderzoekers ontdekten dat bruin vet actiever wordt 

en meer energie verbrandt, als zij dit eiwit uitschakelen. 

De onderzoekers verwachten dat deze kennis nieuwe 

medicijnen tegen hart- en vaatziekten op kan leveren.

De onderzoekers van de Universiteit Maastricht hebben 

ontdekt dat HDL – het zogenaamde ‘goede’ cholesterol – 

de werking van bepaalde ontstekingscellen in slagader-

verkalking versterkt. Dit kan zowel gunstig als ongunstig 

uitpakken, afhankelijk van het stadium waarin slagader-

verkalking zich bevindt. Als de slagaderverkalking net 

begint, helpt een actieve ontsteking om cholesterol op te 

ruimen uit de vaatwand. Maar in latere fases maken actieve 

ontstekingscellen de slagaderverkalking juist minder 

stabiel. Daardoor kan deze eerder scheuren en een hart- of 

herseninfarct veroorzaken.

Het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift New 

England Journal of Medicine heeft een onderzoek naar een 

betere behandeling van beroerte uitgeroepen tot een van 

de meest invloedrijke studies van 2015. Het onderzoek 

werd grotendeels gefinancierd door de Hartstichting. 

De studie toonde aan dat patiënten met een ernstig hersen-

infarct beter en sneller herstellen als je het afgesloten 

bloedvat snel weer openmaakt met een katheter. Ze hebben 

daardoor minder hersenschade, minder neurologische 

klachten en functioneren beter in het dagelijks leven.
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VOORUITBLIK
We gaan verder met het mogelijk maken 
van projecten gericht op de ambities van 
onze onderzoeksagenda.

• We willen graag nog meer onderzoek steunen 
naar het eerder herkennen van hart- en vaat-
ziekten. Met een uitgebreide selectieprocedure 
maken we een keuze uit het aanbod van onder-
zoeksprojecten. Ook zijn we partner in een 
Europese samenwerking die in 2017 in het teken 
staat van onderzoek naar de achtergrond van 
slagaderverkalking en hoe dit proces leidt tot 
afsluitingen van bloedvaten.

• ZonMw is een grote overheidsfinancier van 
onderzoek op medisch vlak. Zij hebben net als 
wij veel aandacht voor het verbeteren van de 
behandeling van vrouwen. Voor hart- en vaat-
ziekten werken wij met hen samen. Zij hebben 
budget gereserveerd voor onderzoek naar 
verschillen tussen man en vrouw bij hart- en 
vaatziekten. Wij voegen daar budget aan toe, 
zodat er meer goede projecten kunnen starten.

• Ook bij onderzoek naar een betere behandeling 
van hartfalen en hartritmestoornissen werken 
we met ZonMw samen en stellen beide organi-
saties hier geld voor beschikbaar.

• De Samenwerkende Gezondheidsfondsen 
(SGF), waarvan wij deel uitmaken, doet dit jaar 
voor het eerst een gezamenlijke procedure 
gericht op onderzoek naar secundaire preven-
tie: het voorkómen dat mensen die ziek zijn, 
nog zieker worden. Omdat er veel overeen-
komsten zijn in hoe je dit bij verschillende 
ziektes kunt bereiken, trekken we hier met 
veel gezondheidsfondsen samen op.

In 2011 heeft de Hartstichting drie grote  
projecten gesteund die dit jaar aflopen en de 
kans krijgen op financiering van een nieuwe 
fase van hun project. We vragen de onder-
zoeksleiders om duidelijk te maken hoe ze 
verder gaan met de ontdekkingen uit de eerste 
fase, op weg naar daadwerkelijke verbeteringen 
voor patiënten.

We doen het niet alleen!

Wij bedanken iedereen 
die heeft bijgedragen! 
In het bijzonder voor 
2016:
ZonMW, NWO Domein TTW (voorheen STW), 
Ditzo, Health Holland, Nederlandse Vereniging 
voor Neurologie, Samenwerkende Gezondheids-
fondsen (SGF), Nederlandse Federatie van  
Universitair Medische Centra (NFU), Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
(KNAW), Netherlands Heart Institute (NLHI, 
voorheen ICIN), onze partners in het ERA-CVD 
(European Research Arena, Cardio Vasculair 
Disease) en de Hersenstichting.

LEERMOMENT
Ons doel is om na honorering van projecten zo 
snel mogelijk het contract getekend te hebben, 
zodat het onderzoek kan starten. De termijn 
hiervoor hebben we in 2016 verkort van twaalf 
naar zes maanden. We haalden dat in een aantal 
gevallen niet. Dit had te maken met het feit dat 
bij samenwerking met een andere financier de 
totstandkoming van contracten lastiger kan zijn. 
Vooral is het ingewikkelder om tot een overeen-
komst te komen bij projecten waar bedrijven in 
deelnemen. Mede op basis van deze ervaringen 
kozen we ervoor om een bedrijfsjurist aan te 
nemen die ervoor kan zorgen dat snel goede 
contracten worden gesloten.
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Elke dag strijden vrijwilligers, onderzoekers, donateurs, zorgprofes-
sionals 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 2016 hebben we 
wederom 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.

Meer fondsen  
en meer beweging

€ 4.209.247
uitgegeven aan ernst & urgentie  

in 2016.
Dat is 3,5 procent  

van het totaal.SAMEN STRIJDEN



Meer fondsen & meer beweging  
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 mede-
strijders, hoe dichter we bij het verslaan 
van hart- en vaatziekten komen.

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

7,2 procent per jaar (2016 - 2020);
• opbrengst van € 3,9 miljoen  

uit acties en events.

Doelen Resultaten 2016

€ 7,8
miljoen groei 
door nalaten-

schappen

€ 3,9
miljoen groei 
door samen-
werking met 
de zakelijke 

markt

€ 0,8
miljoen groei 

door  
machtigingen

€ 10,7 miljoen
groei inkomsten uit  

eigen fondsenwerving 
t.o.v. 2015, o.a. door:

€ 53,0 miljoen
uit eigen  

fondsenwerving

Uitbreiding eigen  
evenement Hartstocht 

naar driemaal

Samenwerking  
met KPN Mooiste  

Contact Fonds voor 
TEAMHartvrienden

529.900
donateurs

51.379
collectanten
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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. Zo zijn de Hartstichting en 

het KPN Mooiste Contact Fonds een samenwerking gestart. 

Het doel: ervoor zorgen dat jongeren met een hart-

aandoening eenvoudig in contact komen met leeftijds-

genoten en ervaringen delen. “Met onder meer een online 

ontmoetingsplek en een app maken we de wereld van 

jongeren met een hartaandoening groter en verbinden 

we ze met hun omgeving”, licht Mark Versteegen van KPN 

toe. De samenwerking met Unilever is voortgezet.  

Hierdoor versterken we elkaar en willen we zo veel mogelijk 

mensen bewustmaken van een gezonde leefstijl.  

Gezond leven verlaagt het risico op hart- en vaatziekten. 

Ook is de samenwerking met Opel en Feyenoord voortgezet 

om er samen voor te zorgen dat iedereen in Nederland 

binnen 6 minuten gereanimeerd kan worden bij een hart-

stilstand.

Activiteiten 2016
In 2016 gaven we een vervolg aan de campagne ‘Elke dag telt’ om het bewust-
zijn rondom de ernst en urgentie van hart- en vaatziekten te vergroten.  
Ook gingen we van start met de campagne ‘Mond, spraak, arm. Beroertealarm!’ 
om mensen te wijzen op de drie meest voorkomende signalen van een beroerte 
en het belang van snelle hulp. En we lanceerden de campagne HartenVrouw 
om fondsen te werven voor onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. 
Daarnaast ontwikkelden we nieuwe evenementen, boorden we nieuwe fondsen-
wervende kanalen aan en werkten we met zakelijke partners aan gezamenlijke 
doelen.

“De mond van mijn moeder 
stond scheef, ik wist gelijk 
dat er iets mis was.”
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Shirley: “Samen met mijn familie en vrienden ging ik naar 

de Lion King. We werden thuis opgehaald in een gouden 

limousine, geweldig om daar met zijn allen in te zitten. 

En de musical zelf was een onvergetelijke ervaring!”

Hartweek
De jaarlijkse Hartweek vond in 2016 plaats van 17 - 23 april. 

Ruim 50.000 collectanten gingen deze week langs de deuren 

om een bijdrage te vragen voor het eerder herkennen 

van 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 2,95 miljoen euro op.  

Met de donaties financiert de Hartstichting nieuw onder-

zoek naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten. 

Het succes van de Hartweek is voor het grootste deel te 

danken aan de inzet van onze vrijwilligers en collectanten. 

Om collectanten te werven hebben we in de eerste  

maanden van het jaar een succesvolle campagne gevoerd. 

Ruim 1.500 nieuwe collectanten meldden zich aan.

In 2016 is de collecteorganisatie veranderd van decentrale 

naar centrale organisatie. Dit met als doel om de collecte 

efficiënter te organiseren en collectanten en vrijwilligers 

beter te kunnen bedienen.

Loterijen
In 2016 steunde de VriendenLoterij ons met 1,3 miljoen 

euro uit de verkoop van loten. Daarnaast hebben we 

een extra projectaanvraag gehonoreerd gekregen van 

€ 580.800 incl BTW. Het doel van dit project is om de 

overlevingskans bij een hartstilstand te verdubbelen en 

800 extra AED’s 24 uur per dag beschikbaar te maken voor 

woonwijken, door de AED’s te plaatsen in buitenkasten. 

Het voorstel beschrijft hoe de VriendenLoterij samen met 

de Hartstichting het verschil kan maken in honderden 

buurten in Nederland.

De Nederlandse Loterij draagt al vele jaren bij aan het 

werk van de Hartstichting. Die bijdrage komt ten goede 

aan iedereen met hart- en vaatziekten, door nieuwe  

kennis en betere behandelingen. En aan iedereen zonder 

hart- en vaatziekten, door aandacht voor gezond leven.  

Van De Nederlandse Loterij hebben we 371.486 euro  

ontvangen.

Roy Beusker Fotografie

VriendenFonds
Twee keer per jaar dient de Hartstichting een aanvraag 

in bij het VriendenFonds van de VriendenLoterij.  

Het VriendenFonds laat hartenwensen in vervulling gaan. 

Nederlanders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken 

of die zich inzetten voor de samenleving, worden in het 

zonnetje gezet. In 2016 werd onze aanvraag beide keren 

gehonoreerd. Zo kreeg Shirley, 22 jaar en al drie jaar op 

de wachtlijst voor een donorhart, een geheel verzorgd 

arrangement voor de musical de Lion King.
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Nieuwe acties en evenementen
De Hartstichting heeft, in lijn met 2015, in 2016 meer eigen 

acties en evenementen georganiseerd. Op deze manier 

hebben we meer inkomsten uit evenementen kunnen 

halen, is het aantal contactmomenten (met een jongere 

doelgroep) verhoogd en hebben meer mensen een positieve 

beleving bij de Hartstichting.

We organiseerden door het jaar heen meerdere Harts-

tochten, in Den Haag/Scheveningen, in ’t Groene Woud en 

in de Biesbosch. Stuk voor stuk bijzondere wandelingen. 

Ook organiseerden we, samen met De Nederlandse Loterij, 

een schaats evenement op drie plaatsen tegelijk in  

Nederland.

Daarnaast ondersteunden we initiatieven in het land 

om een nog mooier resultaat te behalen. Goed voorbeeld 

is ‘Van Hoek tot Helder’. Een kitesurfmarathon waarbij 

60 kiters € 46.000 hebben opgehaald voor de Hartstichting.

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

door in beweging te komen. Hardlopen, wielrennen,  

roeien – overal wordt sportief geld ingezameld voor onze 

gezamenlijke strijd tegen hart- en vaatziekten.

Enkele voorbeelden:

• Dam tot Damloop, opbrengst € 18.000.

• Ronde van Noord Holland, opbrengst € 8.000.

• Heart to Handle, opbrengst € 22.000.

• Vierdaagse Nijmegen, opbrengst € 8.000.

Beroertecampagne
Jaarlijks krijgen zo’n 46.000 mensen een beroerte en komen 

ca 9.000 mensen te overlijden. In Nederland leven meer 

dan 175.000 mensen met de gevolgen van een beroerte. 

Uit onderzoek blijkt dat te weinig mensen de signalen van 

een beroerte herkennen. Daarom is de Hartstichting 

in 2016 een campagne gestart om de bekendheid van de 

signalen van een beroerte te laten stijgen.

De uitdaging bij deze campagne luidt: hoe zorgen we 

ervoor dat mensen de drie meest voorkomende signalen 

van een beroerte leren herkennen, zich bewust zijn van 

de ernst van de situatie en direct 112 bellen bij één van de 

signalen? De campagne heeft veel aandacht gehad en heeft 

gezorgd voor een duidelijke stijging in kennis van de 

signalen. De spontane bekendheid van de signalen was 

toegenomen met 58 procent. Echter, enkele maanden 

later bleek dit weer te zijn afgenomen. Daarom herhalen 

we de campagne in 2017 en maken plannen om de kennis 

bij de doelgroep op peil te houden.

Naar aanleiding van onze campagne ontvingen we  

indrukwekkende berichten via Facebook. Berichtjes waar-

uit bleek dat de campagne letterlijk levens heeft gered. 

Een voorbeeld van een reactie:

“Door de tv en radio 
spotjes waren wij er 
van de week snel bij 
toen mijn man een 
herseninfarct kreeg… 
Dank je wel!”

HartenVrouw
Traditioneel komt de Hartstichting in september in actie 

voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. In 2016 is een nieuw 

campagneconcept gelanceerd: HartenVrouw, een fondsen-

wervende campagne van de Hartstichting. De Harten-

Vrouw komt op voor vrouwen met een hart- of vaatziekte 

of vrouwen die er mee te maken kunnen krijgen.  
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Ze accepteert het niet langer dat nog te veel vrouwen  

onnodig overlijden aan een hart- of vaatziekte. De Hart-

stichting wil zo veel mogelijk vrouwen in Nederland in 

actie krijgen om geld op te halen voor meer onderzoek 

bij vrouwen. De HartenVrouw is jong of oud, bekend of 

onbekend. In 2016 is de HartenVrouw geïntroduceerd en 

heeft stylist Danie Bles een speciaal armbandje ontwikkeld. 

De opbrengst van het armbandje is gedeeltelijk naar  

onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen gegaan. 

Er zijn bijna 10.000 armbandjes verkocht. Ook via andere 

middelen en kanalen is geld opgehaald.

Dress Red Day is het slot van de campagne HartenVrouw. 

Op deze dag zijn veel vrouwen in het rood gekleed gegaan 

om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij  

vrouwen. Op de sociale media was er veel aandacht voor 

Dress Red Day.

Televisieserie CMC
De Hartstichting werkte, samen met een aantal andere 

fondsen, mee aan de nieuwe televisieserie Centraal Medisch 

Centrum (CMC) van RTL4. Dit is mogelijk gemaakt door 

de Vriendenloterij. In een aflevering was er aandacht voor 

hart- en vaatziekten bij vrouwen, in een andere aflevering 

voor beroerte. Tijdens en direct na de uitzendingen stegen 

de websitebezoeken aanzienlijk.

Reanimatieapp
Ingegeven door nieuwe reanimatie richtlijnen van de 

Nederlandse Reanimatie Raad, een toename van het  

mobiele gebruik en de wens om meer binding te creëren 

met de gebruikers van de app heeft de Hartstichting haar 

reanimatie-app volledig vernieuwd. Binnen de nieuwe app, 

voor zowel iOS als Android, kan de gebruiker zich aan-

melden als burgerhulpverlener, specifieke oefen scenario’s 

doorlopen en verschillende instructievideo’s bekijken. 

Ook wordt de gebruiker op de hoogte gebracht als zijn 

reanimatiecertificaat verloopt en als er reanimatienieuws 

is. De app voorziet ook in directe onder steuning bij een 

noodsituatie. De app is meer dan 100.000 keer gedownload 

en heeft een hoge waardering binnen de ver schillende 

app stores. Download ook deze app via de app store.

Prijzen en nominaties

BHV campagne
Prijzen 

Zilveren Effie

Contentmarketing Grand Prix Award

SponsorRing (sponsorship prijs, genomineerd met  

Opel / Feyenoord)

Nominaties

Dutch Interactive Award (DIA)

PwC Impactprijs

Dutch Game Awards

GALA (Game And Learning Alliance)

Nominatie website van het jaar

In 2016 zijn we tweede geworden, wederom hoog  

geëindigd na het behalen van de eerste plaats in 2015.
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In 2016 heeft de Hartstichting met minder kosten meer inkomsten gerealiseerd. 
Totaal realiseerden we 53,0 miljoen uit eigen fondsenwerving. Dat is meer 
dan verwacht en een resultaat waar we trots op zijn. We zien dat traditionele 
fondsenwerving belangrijk blijft, maar dat er ook nieuwe kansen ontstaan. 
In 2016 leidde dat bijvoorbeeld tot nieuwe samenwerkingsrelaties met Philips 
en met de KNVB (EK Vrouwen in 2017).

De Hartstichting valt op in de markt als het gaat om inzet 

van sociale media. De online specialisten worden met  

regelmaat gevraagd om ervaringen en kennis te delen bij  

bedrijven of tijdens congressen, workshops en in publi-

caties. De Hartstichting heeft over 2016 wederom een groei 

laten zien op Facebook, Twitter en LinkedIn.

De Hartstichting breekt records op LinkedIn. In 2016  

hebben we LinkedIn actiever ingezet, met mooie cijfers 

tot gevolg. Kijkend naar de betrokkenheid bij onze  

achterban op LinkedIn dan is die vele malen hoger dan  

de benchmark. In 2017 gaan we aan de slag met een pilot 

voor Instagram.

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

5.095.795
unieke bezoekers op de website

3.350
volgers op LinkedIn

65.131
Facebookfans voor Hartstichting

112.783
Facebookfans voor Dress Red Day

14.200
volgers op Twitter
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Hoe (on)gezond 
leef jij eigenlijk?
RTL Nieuws  14-07-2016

Uit nieuw wereldwijd onder-
zoek blijkt dat als je te dik bent, 
je minimaal een jaar korter leeft. 
Hoe gezond leef jij? Check het 
hier aan de hand van 10 punten.
Het gaat om een onderzoek dat 
is gepubliceerd in The Lancet 
Medical Journal. Wie gezond 
wil leven, moet volgens de  
Hartstichting aan de volgende 
10 punten doen. 
 
1. Rook niet.
2. Beweeg voldoende.
3. Zorg voor een gezond  
 gewicht.
4. Wees terughoudend met zout.
5. Vervang verzadigd vet door  
 onverzadigd vet.
6. Alcohol: drink met mate.
7. Eet gezond.
8. Drink voldoende water.
9. Vermijd stress.
10. Houd je lichaam goed schoon.

Aantal doden 
door hartstilstand 
afgelopen jaren 
flink afgenomen
De Volkskrant  17-10-2016

Dankzij de inzet van veel vrij-
willigers en de verspreiding van 
mobiele defibrillatoren zijn 
honderden mensen met een 
acute hartstilstand gered. Maar 
je moet niet de illusie hebben 
dat je iedereen kan redden.

Hoe besteden 
onderzoeks-
fondsen hun geld?
Het Longfonds en de  
Hartstichting uitgelicht

Nederlands Tijdschrift voor  
geneeskunde  22-12-2016

Waar vroeger onderzoekers 
leidend waren, hebben nu  
patiënten en zorgverleners een 
grotere stem in hoe het geld 
van onderzoeksfondsen in de 
zorg wordt besteed. Het is een 
transitie die onderzoekers niet 
meevalt.

De Hartstichting in de media
Hartstichting  
wil rookverbod 
bij sportvelden
Jeugdjournaal  04-09-2016

Het moet verboden worden om 
te roken in de buurt van sport-
velden, zeker als er kinderen 
spelen. Dat vindt gezondheids-
organisatie de Hartstichting. 
Ze gaan met clubs praten om hen 
te helpen met een rookverbod.

Kom in actie voor 
het vrouwenhart
Margriet  23-09-2016

Een gezond hart en gezonde 
vaten zijn van levensbelang. 
Ze voorzien ons lichaam van 
zuurstof en bouwstoffen. 
Toch sterven er dagelijks 
105 mensen aan een hart- of 
vaatziekte, waarvan de meerder-
heid vrouw is. Daarom wil de 
Hartstichting zich met de  
campagne HartenVrouw inzet-
ten voor meer onderzoek naar 
het kwetsbare vrouwenhart.

‘K3, stop met  
reclame die  
kinderen verleidt 
om ongezond  
te eten’
RTL Boulevard  12-01-2016

Zangeressen Hanne, Klaasje en 
Marthe zingen niet alleen mier-
zoete popliedjes voor kinderen, 
ze worden ook afgebeeld op 
allerlei producten en etenswaar. 
De leden van K3 dragen zo bij 
aan een ongezond voedings-
patroon en overgewicht bij  
kinderen. En daar moeten ze 
mee stoppen.

Nederlanders 
herkennen 
symptomen  
beroerte niet
NOS  03-05-2016

Veel Nederlanders herkennen 
de signalen van een beroerte niet. 
Uit onderzoek in opdracht van 
de Hartstichting blijkt dat twee 
derde niet weet wat de meest 
voorkomende symptomen zijn. 
De stichting begint daarom een 
campagne om de signalen beter 
te leren herkennen. 
 
De belangrijkste symptomen 
zijn een scheeftrekkende mond, 
een verward klinkende spraak 
en verlamming van de arm. 
Veel mensen met een beroerte 
gaan te laat naar het ziekenhuis 
omdat ze niet weten wat er aan 
de hand is. Bij een beroerte is 
het volgens de Hartstichting juist 
cruciaal om zo snel mogelijk met 
de behandeling te beginnen.
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LEERMOMENT
De strijd tegen hart- en vaatziekten kunnen we 
alleen voeren dankzij hulp van onze achterban, 
die in actie komt door tijd of geld te doneren. 
Beeldvormingsonderzoek laat zien dat we – om 
mensen in actie te laten komen – in onze com-
municatie niet moeten focussen op de ernst en 
urgentie van hart- en vaatziekten. We moeten 
juist de oplossing voor hart- en vaatziekten  
centraal zetten en laten zien dat de Hartstichting 
deze oplossingen biedt. Mensen begrijpen dat 
er nog veel moet gebeuren en dat concrete  
oplossingen bijdragen in de strijd tegen hart- 
en vaatziekten. Dit inzicht vertaalt zich door in 
de nieuwe positionering van de Hartstichting.

We doen het niet alleen!

Wij bedanken iedereen 
die heeft bijgedragen!  
In 2016 waren dat in 
het bijzonder:
Stichting Kite4Charity (Hoek tot Helder), Stichting 
Heart to Handle (Heart to Handle Groningen- 
Rome), Run4Jeroen (Gijs, Esther, Sandra), Peter 
van Maurik (schrijver “Weg van mijn Hart”),  
Rogier Arents (ontwerper Heart Bloom), Hi-Tec 
(samenwerking Nijmeegse Vierdaagse) en al onze 
donateurs en vrijwilligers. 
De Nederlandse Loterij, VriendenLoterij, Ardanta, 
ASR, AT Kearney, Bayer, BODYWORLDS, Climpex, 
Dell, IBM Nederland, Fit4Lady, Keesmakers,  
KPN Mooiste Contact Fonds, Mc Kinsey, Philips 
Foundation, PLUS Retail, Novartis, Unilever,  
United Consumers, Stichting Promotie Anthurium, 
Tempo-Team, Tupperware en alle bedrijven die 
deelnemen aan MKB Netwerk ‘Hart voor de Zaak’. 
 
Dit jaar bedanken we ook in het bijzonder  
Opel & Feyenoord en alle bedrijven die een bij-
drage hebben geleverd aan de benefietwedstrijd 
Feyenoord-Sparta.

VOORUITBLIK
• In 2017 organiseren we voor de 50e keer 

de collecte.
• In de zomer van 2017 start het project  

‘Voorlichting op maat’. Via hartstichting.nl 
gaan we voorlichting op maat aanbieden. 
Het doel hiervan is om voorlichting relevanter 
en persoonlijker aan te bieden aan patiënten, 
naasten en andere geïnteresseerden.  
Hartstichting.nl gaat ervoor zorgen dat de 
juiste informatie over hart- en vaatziekten 
op het juiste moment via het voorkeurskanaal 
van de gebruiker gepresenteerd wordt.  
Content bestaat naast tekst ook uit animaties, 
beeldmateriaal, infographics en video’s. 
De gebruiker kan een eigen omgeving  
aan maken met persoonlijke voorkeuren.  
Gebruikers blijven zo op de hoogte van voor 
hen relevante onderwerpen.

• Er worden twee nieuwe evenementconcepten 
geïntroduceerd, waaronder de 11-strandentocht 
in oktober 2017.
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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.

Onze organisatie

ONZE ORGANISATIE



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 vaatziekten. 
Want alleen samen maken we het verschil.

Bestuurssecretaris, Directiesecretaresse

Bedrijfsvoering

HRM

Directie

PatiëntPDV OPB

Organisatiestructuur
De directie vormt samen met de door haar benoemde 

afdelingshoofden het managementteam van de stichting. 

De leden van het managementteam verrichten hun werk-

zaamheden onder verantwoordelijkheid van de directie 

en zijn aan de directie verantwoording verschuldigd. 

De directie fungeert als voorzitter van het management-

team. De Hartstichting kent drie afdelingen:

1. Publiek, Donateurs & Vrijwilligers.

2. Patiënt.

3. Onderzoekers, Professionals & Bestuurders.

Daarnaast kent de Hartstichting nog de stafafdelingen 

HRM en Bedrijfsvoering. 

Onderstaand schema verbeeldt de structuur van de  

organisatie in 2016.

De Hartstichting kent een scheiding tussen bestuur 

en toezicht. De directie is bestuurlijk verantwoordelijk,  

terwijl de raad van toezicht daar op toeziet. Er is een  

directiereglement, een reglement van de raad van toezicht, 

een reglement van de auditcommissie en een onderling 

afsprakendocument van het managementteam.

Directie
In 2016 bestond de directie uit één persoon, Floris Italianer 

(1959). Hij is sinds 1 mei 2013 directeur/bestuurder van 

de Hartstichting. Hij studeerde economie aan de Rijks-

universiteit Groningen en behaalde zijn doctoraalexamen 

Bedrijfskunde aan de Interfaculteit Bedrijfskunde in Delft. 

Voordat hij bij de Hartstichting kwam, werkte hij in de 

gezondheidszorg. Hij werkte daar 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 

de European Heart Network, bestuurslid van de World 

Heart Federation (WHF), lid Adviesraad Durrer Centrum, 

bestuurslid/penningmeester Alliantie Nederland Rook-

vrij!, lid Adviesraad Strategic Area Health Technische 

Universiteit Eindhoven, bestuurslid Stichting Loterijacties 

Volksgezondheid, Beschermheer Stichting Hart in Actie 

en lid Committee of Recommendation of Sensus.

Taken en verantwoordelijkheden
Behoudens beperkingen op grond van de wet of de statuten, 

is de directie belast met het besturen van de stichting. 
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Tegenstrijdige belangen
De directie vermijdt elke vorm en schijn van belangen-

verstrengeling tussen de Hartstichting en haarzelf.  

De directie meldt een (potentieel) tegenstrijdig 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, aandeelhouder, 

toezichthouder of werknemer zijn van: 

• een entiteit waaraan de stichting de door haar  

ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel 

of gedeeltelijk afstaat;

• een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze 

op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.

Raad van toezicht

Samenstelling van de raad van toezicht 
De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld, 

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 dienen 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 volgens vaste richtlijnen vergoed.

De raad van toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten 

hoogste zeven natuurlijke personen. Op 31 december 2016 

bestond de raad van toezicht uit de volgende leden:

Eduard 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 onder andere lid van de raad van toezicht van 

de VU, 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 Advies-

Verder handelt de directie in overeenstemming met codes 

en richtlijnen voor de branche, te weten:

• Erkenningsregeling voor goede doelen

• SBF-code voor Goed Bestuur

• Richtlijn Financieel Beheer van Goede Doelen Nederland

• Regeling beloning directeuren van Goede Doelen  

Nederland

• Richtlijn 650 van de Raad van de Jaarverslaglegging

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 die door de 

raad van toezicht zijn ingesteld, tenzij de raad van toezicht, 

respectievelijk de desbetreffende commissie, anders bepaalt.

De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de 

informatie over feiten en omstandigheden aangaande de  

stichting die de raad nodig kan hebben voor het naar  

behoren uitoefenen van zijn taak.

Ook voorziet de directie in een jaar de raad van toezicht 

inzicht in de hoofdlijnen van het beleid, het jaarplan en 

de begroting voor het komend boekjaar, een overzicht van 

de 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 bespreken genoemde onderwerpen 

jaarlijks met elkaar.

De directie heeft de goedkeuring van de raad van toezicht 

nodig voor het vaststellen van de personeelsformatie en 

de uitgangspunten van het arbeidsvoorwaardenbeleid 

met betrekking tot het personeel van de stichting.

Beoordeling van de directie
Jaarlijks beoordeelt de raad van toezicht de directie. 

Het beoordelingsgesprek met de directie vindt plaats door 

de voorzitter en indien gewenst een ander lid van de raad 

van toezicht.

Nevenfuncties
De aanvaarding door de directie van een commissariaat 

of bestuursfunctie vereist de goedkeuring van de raad van 

toezicht. Andere belangrijke nevenfuncties worden aan 

de raad van toezicht gemeld.
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raad TNO Gezond Leven. Andere nevenactiviteiten zijn: 

voorzitter Raad van Toezicht NIVEL, voorzitter commissie 

“Systeemfalen” ZonMw, voorzitter commissie Personalised 

Medicine ZonMw, voorzitter Klachten- en Geschillen-

commissie BOLS/NFU, lid Raad van Toezicht Healthy 

Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), advi-

seur Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 

en lid Brancheringscommissie Bioscience Park Leiden.

Miriam 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 onder 

andere onderzoek naar de effectiviteit van stoppen-met- 

rokeninterventies. Als nevenactiviteiten is zij lid van de 

Raad van Toezicht Star-SHL, lid Raad van Toezicht van 

gezondheidscentra Diemen, lid Raad van Advies Stichting 

Rookpreventie Jeugd, lid van de werkgroep preventie en 

gezondheidsbevordering van de KNMG namens LHV, 

lid van de Taskforce Rookvrije Start namens NHG, partner 

van de Alliantie Nederland Rookvrij! en lid Allliantie  

Gender & Gezondheid.

Hermien Nieuwenhuijsen is sinds 1997 betrokken als vrij-

williger in diverse functies bij de Hartstichting. Zij werkt 

als HR-manager bij twee internationale bedrijven:  

ASCOM/SULZER en ProLabNL. Zij is tevens mede-eigenaar 

van en werkzaam bij Pitch&Putt Golf Papendal te Arnhem.

Gerard van Olphen is als bedrijfseconoom van grote waarde 

voor de auditcommissie en de raad van toezicht. In het 

dagelijks leven is hij voorzitter van de raad van bestuur van 

de APG Groep en Executive Officer. Een onbetaalde neven-

functie is het lidmaatschap van het Risk Committee van 

het NBA (Koninklijk Nederlandse Beroepsorganisatie van 

Accountants).

Susan Veenhoff heeft na een internationale corporate 

carrière bij Numico en Philips in 2012 de overstap gemaakt 

naar de charitatieve sector en werd bestuurder van een 

gezondheidsfonds op het gebied van borstkanker. Ze lood-

ste het fonds door een publicitaire crisis. De afgelopen 

jaren staat zij raden van bestuur in de zorg bij met hun 

strategische vraagstukken en de implementatie daarvan. 

Met haar commerciële achtergrond, haar brede ervaring 

op het gebied van partnerships en innovatie, alsmede haar 

kennis van de charitatieve sector, is zij een aanwinst voor 

de Hartstichting. Nevenfuncties zijn: bestuurder bij  

Stichting Sint in Amsterdam die de jaarlijkse intocht van 

Sinterklaas organiseert en zich inzet voor kwetsbare  

groepen in Amsterdam, en ondersteuner van het Leger des 

Heils bij een project op het gebied van eenzaamheid in 

Amsterdam.

Dirk Jan van Veldhuisen is hoogleraar en hoofd van de 

afdeling Cardiologie van het UMC in Groningen en betrok-

ken 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 enkele hartfalenonder-

zoeken waarbij de industrie betrokken is. Dit betreft onder-

zoeken met Vifor (intraveneus ijzer), Johnson & Johnson 

(Antistolling), en Novartis (Vaatverwijder). Hiervoor wordt 

een vergoeding ontvangen

Erik Westerink is, vanwege zijn brede financiële kennis 

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

de auditcommissie. Hij is partner bij Parcom Capital  

Management BV. Tevens is hij voorzitter van de Raad van 

Commissarissen RH Marine Group te Rotterdam, lid van 

de Raad van Commissarissen Frames Group te Alphen aan 

de Rijn, lid van de Raad van Commissarissen van Royal 

Ten Cate te Almelo. Overige nevenactiviteiten zijn: lid van 

het Vriendenfonds van het Teylers Museum en Directeur 

bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Weten-

schappen.
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Onderwerpen die door de raad van toezicht onder andere 

zijn behandeld en/of vastgesteld, zijn: het jaarverslag en 

-rekening 2015, benoeming van de accountant, wijziging 

van het beleggingsstatuut, herziening arbeidsvoorwaar-

den, toekomst van de vrijwilliger, samenwerking met 

De Hart&Vaatgroep, de begroting en jaarplan 2017 en de 

strategieperiode 2018-2022. In iedere vergadering komt 

de realisatie van de begroting en het jaarplan aan de orde, 

alsmede de belangrijkste personele gegevens en bevin-

dingen uit de risicorapportage. Verder is tijd ingeruimd 

voor reflectie.

In de reflectie heeft de raad van toezicht de volgende zaken 

geconstateerd:

• De directie maakt adequaat gebruik van de expertise 

binnen de raad van toezicht. De transparantie is toegeno-

men en er is beter zicht ontstaan op het functioneren 

van de organisatie.

• De wens om per vergadering een onderwerp uitgebreider 

te behandelen is geïmplementeerd.

Rooster van aftreden

Naam Benoeming Herbenoeming Jaar van aftreden

Eduard Klasen
Voorzitter per 16-12-2013
Lid RvT per 19-12-2012

2012 2016

Miriam de Kleijn
Lid RvT per 23-06-2014

2014 2018

Hermien Nieuwenhuijsen
Lid RvT per 07-04-2014

2014 2018

Gerard van Olphen
Lid RvT per 01-03-2016,  
tevens lid auditcommissie

2016 2020

Susan Veenhoff
Lid RvT per 31-05-2016

2016 2020

Dirk Jan van Veldhuisen
Lid RvT per 05-07-2011

2011 2015 2019

Erik Westerink
Lid RvT per 23-10-2014,  
tevens lid auditcommissie

2014 2018

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.

Ten minste éénmaal per jaar bespreekt de raad van toe-

zicht buiten aanwezigheid van de directie zijn eigen  

functioneren, de relatie tot de directie en de beoordeling 

van de directie.

Verslag van de raad van toezicht over 2016
De raad van toezicht heeft in 2016 vier keer vergaderd. 

De auditcommissie vergadert telkens een week voor de raad 

van toezicht om zo de raad van toezicht van advies te  

kunnen voorzien.
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• Er is een profielschets van de raad van toezicht gemaakt.

• Het adviseurschap van de raad van toezicht binnen 

het bestuur van De Hart&Vaatgroep is opgeheven.

• De leden van de raad van toezicht worden regelmatig 

uitgenodigd voor het bijwonen van activiteiten van 

de stichting om nog beter betrokken te zijn bij de orga-

nisatie.

De volgende aandachtspunten uit de reflectie zijn  

genoteerd:

• De raad heeft behoefte aan een beter inzicht in de  

risico’s van een goededoelenorganisatie op financieel 

en imagoterrein.

• Het behoud van de vrijwilligers wordt als zeer  

belangrijk ervaren en hierover is nauw overleg met 

de organisatie.

Auditcommissie
De raad van toezicht stelt de auditcommissie in. Deze com-

missie bereidt de besluitvorming van de raad van toezicht 

over de financiële gang van zaken bij de Hartstichting voor. 

Onder de financiële gang van zaken vallen de begroting, 

het jaarplan, het financieel jaarverslag, het algemeen jaar-

verslag en de accountantscontrole (incl. management-

letter). Verder toetst de auditcommissie de werking van 

de administratieve organisatie en de interne risicobeheer-

sings- en controlesystemen.

De auditcommissie is ook eerste aanspreekpunt van de 

externe accountant. De externe accountant wordt door 

de raad van toezicht aangesteld op voordracht van de 

auditcommissie.

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) van de Hartstichting voert 

namens het personeel overleg met de werkgever (bestuur-

der) over het ondernemingsbeleid en de personeels-

belangen. 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 2016 kwam de ondernemingsraad formeel vijf keer bij 

elkaar. Er was eveneens vijf keer formeel overleg met de 

bestuurder. De OR bracht meerdere malen advies uit over 

een voorgenomen besluit of verleende zijn instemming.

Belangrijke onderwerpen in 2016 waren:

• update personeelshandboek en arbeidsvoorwaarden

• loonindexatie

De Ondernemingsraad publiceert wat er besproken is na 

elke cyclus van OR-vergadering en overleg met de bestuur-

der 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 leden van de ondernemingsraad  
op 31-12-2016 zijn:
• Hubert de Leeuw, voorzitter

• Nelleke van der Houwen

• Mara van Dooremaal

• Victor Romijn

• Suzanne Morton-Taylor

• Suzanne Koenders
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De Hartstichting werkt aan een betere wereld. De initiatieven van de  
Hartstichting dragen bij aan een gezondere samenleving. Maar ook andere  
aspecten van maatschappelijk verantwoord handelen hebben onze aandacht.

De Hartstichting zal in ieder geval niet samenwerken 

met partners die:

• gebruik maken van kinderarbeid of bedreigend zijn 

voor het milieu;

• werken met of voor de tabaks- of wapenindustrie of een 

daarvan afgeleid bedrijf zijn;

• producten of diensten op de markt brengen en/of  

promoten die een negatief effect kunnen hebben op 

het welzijn van de mens.

Met het financieren van onderzoeken die meerdere jaren 

duren, zijn grote bedragen gemoeid. De toegezegde  

bedragen voor onderzoek worden gereserveerd, en deze 

bedragen worden op een verantwoorde en duurzame 

wijze belegd. Uitgesloten zijn beleggingen in onder-

nemingen die zich toeleggen op de productie van tabak, 

bont, porno en wapens. Daarnaast worden de onder-

nemingen gescreend op hun beleid en handelen op het 

gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur.

Het pand waar de Hartstichting gehuisvest is, heeft het 

certificaat van duurzaamheid (BREEAM). Het kantoor is 

energiezuinig en er zijn duurzame materialen gebruikt.

Ook het personeelsbeleid is maatschappelijk verantwoord. 

Wij letten op een goede balans tussen enerzijds duurzame 

inzetbaarheid en anderzijds gezondheid en persoonlijke 

ontwikkeling.

Maatschappelijk  
verantwoord handelen
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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.

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 samenwerking 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.

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-goededoelenorganisaties 

tot verbetering leidt van de sector.

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

wereldwijd, in de top 3 van Hartstichtingen. In Europa 

trekken we op met onze buitenlandse collega’s, bijvoor-

beeld 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 kinder-

schoenen 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 ver-

sterken, en zien veel mogelijkheden in samenwerking 

om gezamenlijke doelen te behalen.
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hart- en vaat ziekten. De selectiecommissie brengt vervol-

gens een advies uit over welk voorstel zij het beste vinden 

en waarom.

Maatschappelijke beoordeling

Na inhoudelijke beoordeling beoordeelt de Commissie 

Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) de maatschappelijke 

impact van het onderzoek. De CMK bestaat uit leden 

die belang hebben bij de uitkomst van het onderzoek, 

zoals patiënten en zorgverleners. De CMK beoordeelt 

bijvoorbeeld of er al tijdens het onderzoek rekening wordt 

gehouden met toepassing van de onderzoeks resultaten 

in de praktijk.

Op grond van deze beoordelingen wordt besloten welk 

onderzoek subsidie krijgt.

Evaluatie van onderzoek

Gedurende de looptijd van het onderzoek houden we in 

de gaten of het onderzoek goed verloopt. Als het bijvoor-

beeld langzamer gaat dan verwacht of als de kosten hoger 

zijn dan begroot, kunnen we dit tijdig bijsturen.

Als het onderzoek is afgelopen, beoordelen we of de  

doelen zijn bereikt en evalueren we samen met de weten-

schappers:

• Wat is de kwaliteit van de onderzoeksresultaten?

• Is de uitvoering volgens de planning verlopen?

• Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

De impact van het door de Hartstichting gefinancierde 

onderzoek op de strijd tegen hart- en vaatziekten is pas op 

langere termijn vast te stellen. De Hartstichting evalueert 

daarom ook periodiek of de uitkomsten van onderzoek 

zijn verwerkt in de richtlijnen die artsen gebruiken om 

patiënten te behandelen.

Selectie en evaluatie andere projecten
Naast wetenschappelijk onderzoek lopen er bij de  

Hartstichting ook projecten ten behoeve van andere speer-

punten, fondsenwerving en bedrijfsvoering. Deze worden 

vooraf beoordeeld en achteraf geëvalueerd aan de hand 

van de theory of change. Hierbij wordt vastgesteld of de 

bestedingen doelmatig en doeltreffend zijn en in welke 

mate de resultaten bijdragen aan onze missie: het verslaan 

van hart- en vaatziekten.

Selectie van projecten
De Hartstichting ziet erop toe dat het geld dat zij ontvangt 

van particulieren en bedrijven, doelmatig besteed wordt. 

We hebben daarom uitgebreide selectiecriteria voor 

weten schappelijk onderzoek en projecten. Ook hanteren 

we een zorgvuldige evaluatieprocedure.

Selectie en evaluatie onderzoeksprojecten
De Hartstichting investeert jaarlijks miljoenen euro’s in 

wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. 

De kwaliteit van het onderzoek is hoog. Hartstichtings-

onderzoek scoort hoger dan gemiddeld in Nederland en 

ligt ver boven het wereldgemiddelde.

De Hartstichting stimuleert nationale en internationale 

samenwerking op het gebied van hart- en vaatonderzoek. 

We investeren in grootschalige onderzoeksprojecten via 

Cardiovasculair Onderzoek Nederland (CVON). In deze 

onderzoeksprojecten werken toponderzoekers van universi-

teiten en bedrijven samen aan oplossingen voor hart- en 

vaatziekten.

Onderzoekers krijgen niet zomaar geld van ons. Alleen de 

allerbeste projecten komen door de strenge selectie.  

Minder dan 10 procent van de bij ons ingediende voorstel-

len wordt uiteindelijk toegekend.

Onderzoekers die subsidie aanvragen bij de Hartstichting, 

moeten een uitgebreide beschrijving van hun onderzoek 

indienen. Onderzoeksvoorstellen met proefpersonen of 

-dieren moeten aan wettelijke eisen voldoen.

Onderzoeksvoorstellen worden als volgt beoordeeld.

Inhoudelijke beoordeling

Bij grote subsidies bestaat de selectiecommissie uit voor-

aanstaande buitenlandse wetenschappers. Bij de Dekker-

beurzen zijn dit Nederlandse wetenschappers. Een lid 

van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is voorzitter 

van de commissie. De WAR zorgt ervoor dat de complete 

selectieprocedure transparant, gelijkwaardig en correct 

verloopt. Een medewerker van de Hartstichting houdt 

toezicht op het juiste verloop van het beoordelingsproces 

en de selectievergaderingen. De selectiecommissie kijkt 

naar de kwaliteit van het onderzoek en van de onderzoeker. 

Daarbij kijkt deze commissie vanzelfsprekend of het  

onderzoek daad werkelijk bijdraagt aan de strijd tegen 
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Deze manier van evalueren maakt het mogelijk om:

• per project de relevantie voor het verslaan van hart- 

en vaatziekten goed te beoordelen;

• vragen die achteraf worden gesteld te koppelen aan uit-

gangspunten en aannames die vooraf zijn geformuleerd.

De projectevaluaties worden besproken in het manage-

mentteam en de conclusies worden gebruikt bij het opstel-

len van nieuwe plannen.

Medewerkers
Eind 2016 was de omvang van de personele capaciteit 

114,7 fte. De gemiddelde bezetting in het jaar was 111,5 fte. 

Doordat veel medewerkers parttime werken is het aantal 

medewerkers in dienst hoger. Eind 2017 waren er 137 mede-

werkers in dienst, waarvan 113 vrouwen (82%) en 24 man-

nen (18%).

De leeftijdsopbouw per eind 2016 was:

Het gemiddelde ziekteverzuim (12 maanden) was  

3,2 procent (2015: 3,5 %).

21-25 jaar: 1

26-30 jaar: 9

31-35 jaar: 16

36-40 jaar: 21

41-45 jaar: 32

46-50 jaar: 17

51-55 jaar: 24

56-60 jaar: 11

Het jaar 2016 stond in het teken van verdere professiona-

lisering op HR-gebied. In dat kader is onze arbeids-

voorwaardenregeling gemoderniseerd en is meer aandacht 

besteed aan de vitaliteit van onze medewerkers. We deden 

dat onder meer met het aanbieden van de Persoonlijke 

Gezondheidscheck voor alle medewerkers en ook zijn we 

gestart met het invoeren van een nieuw personeels-

informatiesysteem. Ook heeft het personeel een ambassa-

deurstraining gevolgd en is ruim gebruik gemaakt van 

de online leerfaciliteiten van GoodHabitz.

In 2016 hebben we met een aantal projecten studenten 

aan ons kunnen binden, mogelijke ambassadeurs van de 

Hartstichting in de toekomst.
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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  

vaatziekten beïnvloeden om urgentie 
en relevantie te laten zien.

• Dikker wordende jeugd.
• Ongezonder wordende samenleving.

Risico:
• Toename van hart- en vaatziekten in 

de toekomst.

• Verder inzetten op preventie.

Technologische ontwikkelingen:
• Opkomst van eHealth:gebruik van  

nieuwe technologie in de zorg.
• Opkomst van precisiegeneeskunde  

(geneeskunde op maat).
• Opkomst sensortechnologie.

Kansen:
• Nieuwe producten, diensten en  

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

• Nieuwe manieren om doorbraken te  
realiseren.

• Burgers dragen bij aan dataverzameling.

• Nagaan hoe de Hartstichting met deze 
technologie meer kan halen uit de  
resultaten van wetenschappelijk onder-
zoek.

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

Ontwikkelingen sector:
• Afname van donateursloyaliteiten –  

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, 
impactverantwoording en transparantie.

• Andere, nieuwe groepen mensen aan-
spreken en activeren om zo ons netwerk 
te vergroten.

• Innovatieve fondsenwervende  
activiteiten starten.

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

Risico:
• Investering in nieuwe manieren van 

werken nodig, zonder garantie voor  
succes.

Kans:
• Mogelijkheden tot het bereiken van  

nieuwe relaties.

• Pilots opzetten om te experimenteren 
met nieuwe proposities en business-
modellen.

Trends & risico’s
De maatschappij is voortdurend in beweging. De Hartstichting speelt continu 
in op kansen en houdt 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 zijn vertegen-

woordigd. Zo wordt vastgesteld of beheersmaatregelen 

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 toe-

vertrouwde 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.  

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 voor-

zichtig beheerd, wat in de praktijk betekent dat 75 procent 

wordt belegd in obligaties met een gemiddeld risicoprofiel 

van AA- (Standard & Poor’s). De overige 25 procent bestaat 

uit aan delen. De aandelenportefeuille wordt voortdurend 

getoetst aan duurzame en maatschappelijke criteria. 

Het vermogens beheer is uitbesteed en de auditcommissie 

houdt toezicht op de uitvoering.

2. Operationeel
We streven voortdurend naar verbetering van onze interne 

processen. In 2016 is een nieuw CRM-systeem, een systeem 

voor het beheren van onze klantrelaties, in gebruik  

genomen. Hiermee kunnen we een groot aantal operatio-

nele 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 maatschap-

pelijke verantwoordelijkheid, we onderhouden goede 

relaties met onze stakeholders en zijn transparant in 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 2016 was 

er geen reden om af te wijken van deze doelstellingen. 

Het afgelopen jaar zijn wij gestart met de voorbereidingen 

voor een nieuw strategisch plan voor de periode 2018-2022.
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Onze visie Onze waarden Strategische focus Hoe wij  
communiceren

Risico’s

Donateurs/machtigers Hoop bieden op een Nederland 
zonder hart- en vaatziekten.

Eerlijk
Transparant
Resultaatgericht

Betrokkenheid vergroten. • Direct Mailings
• Telemarketing campagnes
• Online nieuwsbrieven
• Jaarlijkse bedankt-actie
• Loyaliteitsonderzoek

Afname aantal donateurs en machtigers.
Afname binnenkomende  
donaties/fondsen.
Reputatiebedreigende ontwikkelingen.

Weten schappers Doorbraken realiseren door focus 
op thema’s.

Kwaliteit
Professioneel

Onderzoek gericht op impact en  
doorbraak.

• Aantal keer per jaar een nieuwsbrief
• Beurzen aankondigen
• Communiceren over (toekennings)

proces
• Vergaderingen bijwonen
• Voortgangs gesprekken

Resultaten blijven uit.
Vertrek uit het cardiovasculaire veld 
van talentvolle wetenschappers.
Ophef over onderzoeksaanpak  
(bijvoorbeeld dierproeven).

Patiënten en naasten In staat om goede keuzes te  
maken en invulling te geven aan 
het leven mét hart- en vaatziekten.

Toegankelijk
Betrokken
Deskundig

Regie over eigen leven en zorg. • Voorlichtingsmateriaal in  
ziekenhuizen

• Vragen stellen aan Hartenvaatpanel
• Leden van De Hart&Vaatgroep  

ontvangen het blad Vida

Veel verschillende ziektebeelden,  
dus veel verschillende begeleidings- 
en voorlichtingsbehoeften, kan leiden 
tot onvoldoende erkend voelen.
Patiënten voelen zich geen patiënt 
waardoor binding moeilijk kan zijn.

Zorg professionals Samen werken aan goede  
kwalitatieve zorg.

Win/win
Deskundig

Kwaliteit van de zorg op de  
eerste plaats.

• Persoonlijke relaties met betrokken 
zorgprofessionals

• Samenwerken in commissies  
en werkgroepen

Geen logische rol in zorgketen 
en daardoor onzichtbaar.

Partners/bedrijven Door samen werking bereiken  
we meer.

Deskundig
Samenwerkend
Verbindend

Faciliteren van acties en samenwerking 
op maat.

• Persoonlijke relaties met  
belangrijkste partners

Verminderde (gepercipieerde)  
onafhankelijkheid.

Medewerkers & vrijwilligers Medewerkers & vrijwilligers zijn 
de beste ambassadeurs.

Passie
Gedreven
Betrokken

Enthousiasmeren en  
professionaliseren.

Medewerkers:
• Bijeenkomsten
• Via intranet, e-mail en analoge 

communicatie
• Persoonlijke gesprekken
• Vertrouwenspersonen
Vrijwilligers:
• Diverse nieuwsbrieven
• Regionale bijeenkomsten
• Actieve banadering  

vanuit het Servicepunt

Verharding samenleving  
(bijvoorbeeld onaardig gedrag aan 
de deur bij collecte).
Loyaliteit.

Samenleving Hart- en vaatziekten verslaan:  
een gezonde samenleving, zonder 
(risico) op hart- en vaatziekten.

Gezond Preventie als kernpunt en toenemende 
focus op goede zorg.

• Massa-mediale publiekscampagnes
• Brochures, Infolijn, e-mail, nieuws-

brieven en hartstichting.nl

Gedragsverandering lastig te  
realiseren. Bij preventieboodschap 
nemen donaties mogelijk af.

Communicatie  
met belanghebbenden
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Onze visie Onze waarden Strategische focus Hoe wij  
communiceren

Risico’s

Donateurs/machtigers Hoop bieden op een Nederland 
zonder hart- en vaatziekten.

Eerlijk
Transparant
Resultaatgericht

Betrokkenheid vergroten. • Direct Mailings
• Telemarketing campagnes
• Online nieuwsbrieven
• Jaarlijkse bedankt-actie
• Loyaliteitsonderzoek

Afname aantal donateurs en machtigers.
Afname binnenkomende  
donaties/fondsen.
Reputatiebedreigende ontwikkelingen.

Weten schappers Doorbraken realiseren door focus 
op thema’s.

Kwaliteit
Professioneel

Onderzoek gericht op impact en  
doorbraak.

• Aantal keer per jaar een nieuwsbrief
• Beurzen aankondigen
• Communiceren over (toekennings)

proces
• Vergaderingen bijwonen
• Voortgangs gesprekken

Resultaten blijven uit.
Vertrek uit het cardiovasculaire veld 
van talentvolle wetenschappers.
Ophef over onderzoeksaanpak  
(bijvoorbeeld dierproeven).

Patiënten en naasten In staat om goede keuzes te  
maken en invulling te geven aan 
het leven mét hart- en vaatziekten.

Toegankelijk
Betrokken
Deskundig

Regie over eigen leven en zorg. • Voorlichtingsmateriaal in  
ziekenhuizen

• Vragen stellen aan Hartenvaatpanel
• Leden van De Hart&Vaatgroep  

ontvangen het blad Vida

Veel verschillende ziektebeelden,  
dus veel verschillende begeleidings- 
en voorlichtingsbehoeften, kan leiden 
tot onvoldoende erkend voelen.
Patiënten voelen zich geen patiënt 
waardoor binding moeilijk kan zijn.

Zorg professionals Samen werken aan goede  
kwalitatieve zorg.

Win/win
Deskundig

Kwaliteit van de zorg op de  
eerste plaats.

• Persoonlijke relaties met betrokken 
zorgprofessionals

• Samenwerken in commissies  
en werkgroepen

Geen logische rol in zorgketen 
en daardoor onzichtbaar.

Partners/bedrijven Door samen werking bereiken  
we meer.

Deskundig
Samenwerkend
Verbindend

Faciliteren van acties en samenwerking 
op maat.

• Persoonlijke relaties met  
belangrijkste partners

Verminderde (gepercipieerde)  
onafhankelijkheid.

Medewerkers & vrijwilligers Medewerkers & vrijwilligers zijn 
de beste ambassadeurs.

Passie
Gedreven
Betrokken

Enthousiasmeren en  
professionaliseren.

Medewerkers:
• Bijeenkomsten
• Via intranet, e-mail en analoge 

communicatie
• Persoonlijke gesprekken
• Vertrouwenspersonen
Vrijwilligers:
• Diverse nieuwsbrieven
• Regionale bijeenkomsten
• Actieve banadering  

vanuit het Servicepunt

Verharding samenleving  
(bijvoorbeeld onaardig gedrag aan 
de deur bij collecte).
Loyaliteit.

Samenleving Hart- en vaatziekten verslaan:  
een gezonde samenleving, zonder 
(risico) op hart- en vaatziekten.

Gezond Preventie als kernpunt en toenemende 
focus op goede zorg.

• Massa-mediale publiekscampagnes
• Brochures, Infolijn, e-mail, nieuws-

brieven en hartstichting.nl

Gedragsverandering lastig te  
realiseren. Bij preventieboodschap 
nemen donaties mogelijk af.
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De Hartstichting in de komende jaren
Hart- en vaatziekten zijn nog steeds een enorm probleem. 

De verwachting is dat in de komende jaren het aantal 

patiënten enorm zal groeien. Bij ongewijzigd beleid en met 

de huidige kennis stijgt het aantal hart- en vaatpatiënten 

van 1 miljoen naar 1,5 miljoen in 2030.

Wij willen deze groei terugdringen en stellen als doel 

50 procent minder ziektelast in 2030 ten opzichte van de 

nu verwachte ziektelast in 2030. “Ziektelast” is wereld-

wijd een gangbare maat die aangeeft hoeveel gezonde 

levensjaren er verloren gaan in de populatie door vroeg-

tijdige sterfte of door te leven met een hart- of vaatziekte. 

Het gebruik van ziektelast helpt ons om meetbare doelen 

te stellen en voortgang te meten.

We werken in de periode 2018-2022 aan het verminderen 

van ziektelast op de korte en middellange termijn: minder 

mensen die ziek worden, minder vroegtijdige sterfte 

en minder ernstige gevolgen van hart- en vaatziekten.  

Dat doen we door projecten te initiëren op de volgende 

terreinen:

• risico’s opsporen en behandelen;

• eerder en sneller herkennen;

• effectiever behandelen.

Naast de onderzoeksagenda en de 6-Minutenzone blijven 

we ons de komende jaren inzetten voor een gezonde  

leefstijl. Dat doen we niet alleen. We kunnen een gezonde 

leefstijl het meest effectief bevorderen door samenwerking.

Stichting Studiefonds Nederlandse 
Hartstichting
De Stichting Studiefonds Nederlandse Hartstichting stelt 

zich ten doel het met financiële ondersteuning 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, om 

hen zo in staat te stellen gedurende een aantal jaren onder-

Financiële resultaten
De baten uit eigen fondswerving waren € 8.781.946 hoger 

dan begroot en € 10.721.713 hoger dan het voorgaande 

jaar, wat vooral kwam door groei van de inkomsten uit 

nalatenschappen. Daarnaast zorgden de inkomsten uit 

beleggingen voor hogere groei dan begroot (+ € 1.240.642) 

en extra groei ten opzichte van 2015 (+ € 3.637.282).  

Verder groeiden de baten in 2016 extra door een subsidie 

van het Ministerie van Economische Zaken voor onder-

zoek. In totaal stegen de totale baten met 36 procent ten 

opzichte van vorig jaar.

Door de groei van de baten kon ten opzichte van de begro-

ting € 3.040.157 extra aan doelbestedingen worden uit-

gegeven. Ten opzichte van 2015 is € 11.909.467 aan extra 

aan doelbestedingen uitgegeven. De extra bestedingen 

zijn vooral naar onderzoek gegaan en aan de hartgezonde 

jeugd besteed.

De kosten voor eigen fondsenwerving, beheer en admini-

stratie stegen licht ten opzichte van vorig jaar (+ € 220.819) 

en kwamen € 263.201 onder begroting uit. Door deze 

beheerste kostenontwikkeling daalde ten opzichte van 

vorig jaar het percentage kosten eigen fondsenwerving 

van 17,0 naar 13,9 procent van de baten uit eigen fondsen-

werving en daalde het percentage kosten beheer en  

administratie van 3,7 naar 3,0 procent van de totale kosten.

Omdat bestedingen zorgvuldig worden gedaan, konden 

niet alle extra baten nog in 2016 worden besteed. Daardoor 

was er per saldo een positief resultaat van € 5,06 mln. 

Dit resultaat zal worden uitgegeven aan extra doelbeste-

dingen in 2017 (er is dan ook een tekort begroot voor dat 

jaar) en worden ingezet voor een bestemmingsreserve 

voor het eerder herkennen en oplossen van hart- en vaat-

ziekten.

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2016 met 

een negatief resultaat van € 2.045.273, is het voorlopige 

resultaat per eind 2016 van € 5,06 mln, fors hoger. Naast de 

hierboven genoemde oorzaken zijn de nalatenschappen 

in 2016 hoog geweest, € 22.430.829 tegenover een begroting 

van € 13.400.000.

Van de lasten is 83,8 procent besteed aan doelbestedingen. 

Dit is het hoogste percentage sinds 2004, het jaar dat dit 

percentage werd toegevoegd aan de jaarrekening.

64

ONZE ORGANISATIE



zoek te verrichten op het gebied van hart- en vaatziekten. 

Ook levert de Stichting Studiefonds Nederlandse  

Hartstichting bijdragen voor proefschriften en reizen.

De subsidies van de Stichting Studiefonds Nederlandse 

Hartstichting bedroegen in 2016 € 3.241.748. In 2015 be-

droegen deze subsidies € 3.437.179.

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 Studie-

fonds Nederlandse Hartstichting, dat geen eigen vermogen 

heeft, voor 2016 te bepalen op het niveau van het totale 

negatieve saldo van baten en lasten van het Studiefonds. 

Deze dotatie bedroeg € 3.241.748.

Den Haag, 23 mei 2017

drs F. Italianer prof. dr. E.C. Klasen

Directeur Voorzitter raad van toezicht
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Jaarrekening 2016





Samengevoegde balans  
per 31 december 2016
Na resultaatbestemming

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

31 december 2016 31 december 2015

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 1.894.154 2.053.241

Financiële vaste activa 2 0 4.740.000

1.894.154 6.793.241

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 3 20.286.713 15.149.922

Effecten 4 84.825.112 75.063.307

Liquide middelen 5 1.791.518 1.052.557

106.903.343 91.265.786

Totaal activa 108.797.497 98.059.027

PASSIVA

Reserves 6

Continuïteitsreserve 22.635.215 18.872.394

Bestemmingsreserves 5.000.000 4.377.902

27.635.215 23.250.296

Fondsen

Bestemmingsfondsen 7 681.395 8.000

Totaal reserves en fondsen 28.316.610 23.258.296

Langlopende schulden 8 45.998.796 39.213.146

Kortlopende schulden 9 34.482.091 35.587.585

Totaal passiva 108.797.497 98.059.027
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Samengevoegde staat  
van baten en lasten 2016

Staat van baten en lasten

Werkelijk 2016 Begroting 2016 Werkelijk 2015

Baten 11

Baten uit eigen fondsenwerving 53.012.196 44.230.250 42.290.483

Baten uit acties van derden 1.688.541 1.500.000 1.635.921

Beleggingsresultaat 5.000.642 3.760.000 1.363.360

Subsidies van overheden 2.214.990 2.500.000 0

Overige baten 261.244 465.000 442.560

Som der baten 62.177.613 52.455.250 45.732.324

Lasten 12

6-Minutenzone 3.555.337 4.638.445 4.180.454

Hartgezonde jeugd 4.914.182 5.135.423 3.586.359

Regie over eigen leven en zorg 5.521.764 5.469.434 5.399.864

Wetenschappelijk onderzoek 27.625.634 27.764.368 17.079.713

Ernst & Urgentie 4.209.247 0 3.982.731

Doelstelling algemeen 2.015.206 1.793.543 1.702.781

Totaal besteed aan doelstellingen 47.841.370 44.801.213 35.931.903

Kosten eigen fondsenwerving 7.388.676 7.698.656 7.199.329

Kosten acties derden 1.437 180.000 202.019

Kosten beleggingen 180.383 160.000 185.009

Kosten beheer en administratie 1.707.433 1.660.654 1.675.961

Som der lasten 57.119.299 54.500.523 45.194.221 

Resultaat 5.058.314 -2.045.273 538.103
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Samengevoegd  
kasstroomoverzicht

Kasstroom

Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

Saldo van baten en lasten 5.058.314 538.103

Aanpassingen voor

Afschrijvingen materiële vaste activa 867.223 510.942

Beleggingsresultaat -5.000.642 -1.363.360

Ontvangen interest 1.420.659 1.522.790

Ontvangen dividend 637.819 715.928

Werkkapitaal

Mutatie overlopende vorderingen en activa -5.136.791 -872.065

Mutatie kortlopende schulden -1.105.494 11.067.551

Kasstroom uit operationele activiteiten -3.258.912 12.119.889

Desinvesteringen 15.126 0

Investeringen -723.262 -205.783

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -708.136 -205.783

Aangekochte beleggingen -6.819.641 -3.792.806

Ontvangen aflossing hypothecaire lening U/G 4.740.000 0

Mutatie langlopende schulden 6.785.650 -9.410.721

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 4.706.009 -13.203.527

Mutatie liquide middelen 738.961 -1.289.421

Saldo liquide middelen per 1 januari 1.052.557 2.341.978

Saldo liquide middelen per 31 december 1.791.518 1.052.557

Mutatie liquide middelen 738.961 -1.289.421
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1.3 Over de Jaarrekening
Deze jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteits

veronderstelling. Alle bedragen zijn in euro’s. De euro is 

tevens de functionele valuta van de stichting. Op voorstel 

van de Directie heeft de raad van toezicht op 23 mei 2017 

de jaarrekening goedgekeurd.

De samengestelde 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.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van  

resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 

voorgaande jaar.

In de balans, de winstenverliesrekening en het kasstroom

overzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties 

wordt verwezen naar de toelichting.

Daar waar in dit rapport gebruik wordt gemaakt van af

geronde getallen kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

1.4 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 op

genomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

De verkrijgingsprijs van de verworven activa is opgenomen 

in het kasstroomoverzicht onder de investerings

activiteiten.

1.  Algemene toelichting

1.1 Over de Hartstichting
De Nederlandse Hartstichting is een stichting naar  

Nederlands recht en is gevestigd in Den Haag. De stichting 

is ingeschreven bij de Kamer van handel in Den Haag 

onder nummer 41150408.

In dit verslag wordt de naam ‘Hartstichting’ gebruikt 

in plaats van ‘De Nederlandse Hartstichting’.

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
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waar overheer

sende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed 

van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen 

die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen, worden 

aangemerkt als verbonden partij.

Stichting Studiefonds Nederlandse Hartstichting

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 gege

vens opgenomen van de Nederlandse Hartstichting samen 

met de Stichting Studiefonds Nederlandse Hartstichting.

Stichting Theodora Boasson

De Hartstichting heeft betekenisvolle stemrecht in het 

bestuur van de Stichting Theodora Boasson en kan invloed 

uitoefenen op het zakelijke en financiële beleid van deze 

stichting. De Hartstichting heeft echter geen overheersende 

zeggenschap. Verder kan de Hartstichting niet beschikken 

over de economische voordelen en draagt geen economische 

risico’s als gevolg van deze zeggenschap in de stichting.

Grondslagen voor de  
samengevoegde jaarverslaggeving
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2.3 Financiële vaste activa
Onder de financiële vaste activa is eind 2015 een verstrekte 

hypothecaire lening opgenomen. Deze vordering is  

gewaardeerd tegen reële waarde onder aftrek van bijzon

dere waardeverminderingen.

2.4 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 

overlopende activa gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs.

2.5 Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen reële waarde,  

zijnde de beurskoers per 31 december van het betreffende 

verslagjaar. De gerealiseerde waardeverschillen bij ver

koop alsmede de nietgerealiseerde waardeverschillen 

per balans datum worden verantwoord onder de opbrengst 

beleggingen in de staat van baten en lasten. Transactie

kosten worden rechtstreeks in de staat van baten en lasten 

verwerkt.

De effecten staan ter vrije beschikking van de stichting.

2.6 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.

2.7 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 waarde

vermindering 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 be

drijfswaarde.

1.5 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 toe

lichting op de desbetreffende jaarrekeningpost.

2.   Grondslagen voor waardering 
van activa en passiva

2.1 Algemeen
Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva 

opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het 

waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voor

delen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde 

daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een ver

plichting wordt in de balans opgenomen wanneer het 

waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal 

gaan met een uitstroom van middelen die economische 

voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag 

daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans 

opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of 

nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle 

of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot het actief of de 

verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt 

een actief of een verplichting niet meer in de balans op

genomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan 

aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toe

komstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid 

van de bepaling van de waarde.

2.2 Materiële vaste activa
Vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 

inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van 

lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekom

stige 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.
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Projecten

De projecten omvatten verplichtingen jegens derden en 

reserveringen voor projecten.

Derden

De Hartstichting heeft zich verbonden aan de Stichting 

Alliantie Nederland Rookvrij! (ANR) en de patiënten

vereniging De Hart&Vaatgroep (HVG) onder meer door 

meerjarige subsidieverplichtingen. De Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving staan toe dat meerjarige subsidie

verplichtingen 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.

2.11 Operationele leasing
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor en 

nadelen verbonden aan het eigendom niet bij de organisatie 

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 resultaat
bepaling

3.1 Algemeen
Het 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 aan

gewezen, 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.

3.2 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.

2.8 Reserves en fondsen
Het eigen vermogen van de Hartstichting is ingedeeld 

in reserves en fondsen. Indien voor een deel van het ver

mogen 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 waar geen specifieke besteding aan is gegeven 

door derden of het bestuur. Deze reserve dient als finan

ciële buffer om de voortgang van de bedrijfsvoering  

te financieren bij onverwachte grote tegenslagen of bij  

beëindiging dan wel afbouwen van activiteiten.

Bestemmingsreserves

Het bestuur van de Hartstichting kan een deel van de 

reserves afzonderen voor een speciaal doel. De bestem

mingsreserves worden benoemd in de toelichting.

2.9 Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwing

bare 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 voorzieningen worden gewaardeerd 

tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar ver

wachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te 

wikkelen, tenzij anders vermeld. 

Eind 2016 zijn er geen voorzieningen gevormd.

2.10 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.
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slagjaar. Rentebaten worden verantwoord in de periode 

waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de desbetreffende actiefpost.

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

waarop de bijdrage betrekking heeft.

3.7 Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toe

gerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

3.8 Personeelsbeloningen
Personeelsbeloningen worden op grond van de arbeids

voorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor 

zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De beloningen van het personeel worden verantwoord 

in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, 

voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de 

balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de 

verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere 

opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake 

zal zijn van terugbetaling door het personeel of van ver

rekening met toekomstige betalingen door de stichting.

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 verant

woord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. 

Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als over

lopende activa indien dit tot terugstorten leidt of tot ver

mindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde 

premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 

De dekkingsgraad van het pensioenfonds was 31 december 

2016 90,1 procent (31 december 2015 98 procent).

Het bestuur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft 

besloten de pensioenen per 1 januari 2017 niet te indexeren.

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 dien

sten die tegen geld waardeerbaar zijn. Deze giften worden 

verantwoord onder ‘giften in natura’. De nietfinanciële 

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, als 

op grond van het stadium waarin de afhandeling van de 

nalatenschap zich bevindt, een betrouwbare schatting van 

de ontvangst kan worden gemaakt. Eventueel eerder ont

vangen voorschotten worden bij ontvangst verantwoord 

en later in mindering gebracht op de verantwoording 

van de opbrengstwaarde. De nog te ontvangen nalaten

schappen per jaareinde worden geschat op 100 procent 

van de initieel 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 subsidies van overheden
Baten uit subsidies van overheden worden genomen op 

het moment dat deze subsidies worden besteed.

3.4 Baten uit acties derden
Baten van loterijen worden verantwoord in het jaar  

waarop de bijdrage betrekking heeft.

3.5 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  

ongerealiseerd deel. Het ongerealiseerde deel betreft het 

verschil tussen de aankoopwaarde van de aangekochte 

obligaties en aandelen en de beurswaarde ultimo het ver
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3.9 Kosten doelstellingen
Projectkosten en lasten terzake van subsidies worden 

verantwoord in het jaar waarin de toezegging plaatsvindt.

3.10 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 fond

senwerving 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 meer

dere beleidsterreinen. De onderlinge doorberekeningen 

kennen een bestendige gedragslijn. Uitzondering hierop 

zijn de themacampagnes, waarvan de inhoud per campagne 

verschilt.

3.11 Afschrijvingen
Er wordt gestart met afschrijven vanaf de eerste van de 

maand volgend op die waarin de investering in gebruik is 

genomen. De afschrijvingen op materiële vaste activa 

worden berekend op basis van de geschatte gebruiksduur. 

De geschatte gebruiksduur van de vaste activa is:

• Verbouwingskosten 10 jaar

• Inventarissen

• Automatiseringsapparatuur 3 jaar

• Overige 5 jaar

• Collectematerialen 5 jaar
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Toelichting op de  
samengevoegde jaarrekening 2016

1.  Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Nodig voor de  
bedrijfsvoering

Direct in gebruik  
bij de doelstellingen

Totaal

1 januari 2016

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

Mutaties 2016

Investeringen 723.262 0 723.262

Desinvesteringen -36.091 0 -36.091

Afschrijvingen -867.223 0 -867.223

Afschrijvingen desinvesteringen 20.965 0 20.965

Saldo mutaties -159.087 0 -159.087

31 december 2016

Verkrijgingsprijs 5.660.674 1.144.211 6.804.885

Afschrijvingen -3.766.536 -1.144.195 -4.910.731

Boekwaarde 1.894.138 16 1.894.154

Onder de post ‘Nodig voor de bedrijfsvoering’ zijn de inventarissen (inclusief automatiseringsapparatuur) en verbouwing opgenomen.  
Onder de post ‘Direct in gebruik bij de doelstellingen’ zijn de collectematerialen opgenomen.  
Er is geen sprake van een verplichting tot herstel na afloop van het gebruik van de activa. 
In de jaarrekening van 2012 is een bijdrage voor huisvestingskosten in mindering gebracht op investeringen. In de balans per ultimo 2016 
is dit gecorrigeerd door materiële vaste activa per saldo met € 0,6 miljoen te verhogen en een huurcontractkorting voor hetzelfde bedrag 
toe te voegen. Een tweede gevolg is dat in het resultaat eenmalig € 0,3 miljoen hogere afschrijvingslasten en € 0,2 miljoen verlaging van 
huisvestingskosten is verwerkt. Het vast actief wordt in de komende jaren afgeschreven conform de reguliere afschrijvingstermijnen. 
De gepassiveerde huurkorting valt vrij gedurende de resterende 10 jaar van het huurcontract.

2.  Financiële vaste activa

Financiële vaste activa

31 december 2016 31 december 2015

Hypothecaire lening u/g 0 4.740.000

0 4.740.000

De post bestond ultimo 2015 uit een hypothecaire lening verstrekt aan een niet aan de Hartstichting verbonden partij. De lening had een  
looptijd van vijf jaar, die eindigde op 31 december 2017, en een rentepercentage van 4,75 procent. In 2016 is de lening vervroegd afgelost.
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3.  Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa

31 december 2016 31 december 2015

Legaten en nalatenschappen 16.122.584 13.511.907

Nog te ontvangen bedragen 2.641.609 183.899

Vooruitbetaalde kosten 329.417 276.627

Te vorderen rente 943.960 860.477

Pensioenen 0 38.209

Vordering personeel 473 328

Overige vorderingen 248.670 278.475

20.286.713 15.149.922

Na eerste verwerking worden vorderingen en overlopende activa gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
De vordering legaten en nalatenschappen betreffen dossiers waarvan de omvang betrouwbaar kan worden ingeschat. De vordering vrucht-
gebruik wordt uit hoofde van voorzichtigheid op € 0 gewaardeerd. De gemiddelde looptijd van deze dossiers bedraagt 20 maanden, echter 
gezien de diverse looptijden zijn deze vorderingen als kortlopend geclassificeerd. De nog te ontvangen bedragen betreft grotendeels een 
nog te ontvangen subsidie. € 1,8 miljoen van deze post kent een looptijd langer dan 1 jaar.

4.  Effecten

Effecten

31 december 2016 31 december 2015

Obligaties in beheer bij banken 57.223.950 51.075.935

Aandelen in beheer bij banken 27.601.162 23.987.372

84.825.112 75.063.307

1 januari 2016

Boekwaarde 75.063.307

Mutaties 2016

Resultaat 5.000.642

Kosten beleggingen -180.383

Saldo 4.820.259

Storting NHS 5.000.000

Mutatie nog te ontvangen rente -76.178

Mutatie liquide middelen 17.725

4.941.547

Saldo Mutaties 9.761.805

31 december 2016

Boekwaarde 84.825.112
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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 

ondernemingen die zich toeleggen op de productie van 

tabak, bont, porno en wapens. Daarnaast worden de onder

nemingen gescreend op het respecteren van de mensen

rechten 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 2016 zijn geen afwijkingen ten opzichte van ons 

beleid geconstateerd.

Beleggingscategorie

Middelenverdeling 
eind 2016

Bandbreedte

Aandelen 33% 15%-35%

Obligaties 67% 65%-75%

Woninghypotheken 0% 0%-15%

Liquiditeiten 0% 0%-20%

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 derde van ons vermogen is belegd in aandelen.

De verantwoordelijkheid voor het beheer van het ver

mogen ligt bij de directeur van de Hartstichting. De audit

commissie, die is samengesteld uit leden van de raad van 

toezicht, houdt toezicht op de gemaakte afspraken met 

de vermogensbeheerder. De vermogensbeheerder rappor

teert maandelijks over het behaalde rendement.

5.  Liquide middelen

Liquide middelen

31 december 2016 31 december 2015

Rekening-courant banken 1.791.218 1.052.307

Kassen 300 250

1.791.518 1.052.557
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Resultaatbestemming

Werkelijk 2016 Begroting 2016 Werkelijk 2015

Continuïteitsreserve 3.762.821 843.262

Bestemmingsreserves 622.098 -305.159

Bestemmingsfondsen 673.395 0

Totale mutatie reserves en fondsen 5.058.314 538.103

Het verloop van de reserves in 2016 was:

Verloop van reserves

31 december 
2015

Dotatie 2016 Onttrekking 
2016

31 december 
2016

Continuïteitsreserve 18.872.394 3.762.821 0 22.635.215

Bestemmingsreserve opsporen en oplossen van HVZ 0 5.000.000 0 5.000.000

Bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering 2.053.241 0 -2.053.241 0

Bestemmingsreserve herhuisvesting 2.324.661 0 -2.324.661 0

23.250.296 8.762.821 -4.377.902 27.635.215

De kosten van de werkorganisatie waren in 2016 

€ 18.691.476. Beleidsmatig is dit ook de omvang van de 

continuïteitsreserve. De continuïteitsreserve is eind 2016 

€ 3,76 miljoen hoger dan eind 2015 ter borging van 

de continuïteit van de Hartstichting in het licht van de 

groeiende organisatie en exploitatie. De maximale  

continuïteitsreserve is anderhalf maal dit bedrag en komt 

uit op € 28.037.214.

Bestemmingsreserves

Eind 2016 is een bestemmingsreserve gevormd voor het 

eerder opsporen en oplossen van hart en vaatziekten. 

Deze reserve is bestemd voor het sneller terugdringen van 

de ziektelast door hart en vaatziekten in Nederland.

De bestemmingsreserves voor activa bedrijfsvoering en 

voor herhuisvesting zijn per eind 2016 vervallen, omdat de 

bestemmingen van deze twee reserves worden gefinan

cierd uit de reguliere bedrijfsvoering. 

6.  Reserves

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve wordt in stand gehouden om bij 

onverwachte tegenvallers de toekomstige uitvoering van 

een vastgesteld jaarplan niet in de weg te laten staan.

De Hartstichting volgt de richtlijnen van de Commissie 

Herkströter voor het bepalen van de maximale hoogte 

van de continuïteitsreserve. Dat maximum is anderhalf 

maal de jaarkosten van de werkorganisatie. Als ondergrens 

heeft de Hartstichting als beleid dat deze reserve één maal 

de jaarkosten van de werkorganisatie mag zijn.

Tot de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie 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.
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7.  Fondsen

De bestemmingsfondsen zijn als volgt te specificeren:

Fondsen

31 december 2016 31 december 2015

VriendenLoterij | project AED-kasten 578.112 0

Werving, reanimatie training en gebruik AED 80.000 0

GGD Haaglanden | werving burgerhulpverleners 23.283 0

Fonds Gisolf Smit 0 8.000

681.395 8.000

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

8.  Langlopende schulden

In deze post zijn de voor toekomstige jaren toegezegde 

subsidies opgenomen. 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. De toezegging aan De Hart&Vaatgroep (HVG) 

is opgenomen voor twee jaar en de toezegging aan de 

Stichting Alliantie Nederland Rookvrij! is opgenomen 

voor vier jaar. De vrijval heeft betrekking op de reiskosten 

binnen de subsidieverplichting aan studenten en AIO’s.

De langlopende schulden zijn als volgt te specificeren:

Langlopende schulden

31 december 2016 31 december 2015

Uitkeringsverplichting 2017 0 16.115.713

Uitkeringsverplichting 2018 17.824.147 11.968.120

Uitkeringsverplichting 2019 12.297.801 6.506.008

Uitkeringsverplichting 2020 7.825.400 3.173.579

Uitkeringsverplichting 2021 3.798.170 0

Uitkeringsverplichting 2022 1.598.729 0

Alliantie Nederland Rookvrij! / HVG 2.125.000 1.300.000

Reservering huurkorting 529.549 149.726

45.998.796 39.213.146

Alle schulden op lange termijn worden, na aanvang, binnen een looptijd van vijf jaren afgelost. 
Zoals reeds toegelicht onder de materiële vaste activa is in 2016 een correctie doorgevoerd op de in 2012 ontvangen bijdrage voor  
huisvestingskosten. Dit leidt tot de passivering van € 0,4 miljoen ‘reservering huurkorting’ die in de resterende huurtermijn van 10 jaar  
zal vrijvallen in het resultaat. 
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De volgende risico’s spelen een rol bij deze instrumenten:

Kredietrisico

De stichting loopt kredietrisico over vorderingen en  

liquide middelen. Het grootste risico bij vorderingen betreft 

de reële waarde van de nalatenschappen. Deze wordt op 

balansdatum beoordeeld. Indien uit de beoordeling blijkt 

dat er een waarderingsrisico is, dan wordt de waarde  

gecorrigeerd met een risicoafslag. Liquide middelen worden 

aangehouden bij Nederlandse banken met een laag  

faillissementsrisico.

9.  Kortlopende schulden

Kortlopende schulden

31 december 2016 31 december 2015

Belastingen 285.285 406.444

Uitkeringsverplichting projecten 29.045.905 28.882.741

Alliantie Nederland Rookvrij! / HVG 1.875.000 1.630.000

Nog te betalen kosten 1.684.703 2.822.022

Pensioenen 26.483 0

Crediteuren 1.564.715 1.846.378

34.482.091 35.587.585

10.  Financiële instrumenten

De Hartstichting maakt gebruik van uiteenlopende finan

ciële instrumenten die de onderneming blootstelt aan 

krediet, rente, kasstroom, valuta, prijs en liquiditeits

risico. Om deze risico’s te beheersen heeft de onderneming 

een beleid om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige 

ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de 

financiële prestaties van de stichting te beperken.

Er worden geen derivaten gebruikt om deze risico’s af te 

dekken.

De volgende activa en verplichtingen betreffen financiële 

instrumenten:

Financiële instrumenten

31 december 2016 31 december 2015

Financiële activa

Liquide middelen 1.791.518 1.052.557

Vorderingen 20.285.905 15.149.920

Effecten 84.825.112 75.063.307

Hypothecaire lening u/g 0 4.740.000

Financiële verplichtingen

Uitkeringsverplichtingen -76.525.030 -69.725.887

Crediteuren -1.564.715 -1.846.375

Overige te betalen posten -1.953.021 -3.228.468
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Renterisico en kasstroomrisico

Van de effecten was eind 2016 voor € 57,2 miljoen belegd 

in vastrentende waarden (eind 2015: € 51,1 miljoen). 

Deze beleggingen kennen geen kasstroomrisico. Wel is de 

reële waarde van de beleggingen afhankelijk van de markt

rente. Bij beleggingen in vastrentende waarden is het 

beleid dat wordt belegd met laag risicoprofiel (investment 

grade).

Valutarisico

Valutarisico wordt gelopen over aandelen in vreemde 

valuta. In de loop van 2016 is het beleid voor valutarisico 

aangescherpt. Van de beleggingen in aandelen mag  

maximaal 50 procent niet in euro’s zijn belegd. Daardoor 

is het deel dat is belegd in aandelen in vreemde valuta 

gedaald van 85 procent eind 2015 naar 47 procent eind 2016.

Prijsrisico

De effecten waarin wordt belegd zijn beursgenoteerd 

en kennen daardoor prijsrisico. De beleggingen in effecten 

dienen ter financiering van meerjarige uitkerings

verplichtingen (toegezegde subsidies). In 2016 is met een 

ALMstudie vastgesteld dat met meer dan 95 procent 

zekerheid in de toekomst aan deze verplichtingen kan 

worden voldaan. De meerjarige uitkeringsverplichtingen 

kennen geen prijsrisico.

Liquiditeitsrisico

De liquiditeitspositie wordt door middel van kas

planningen bewaakt. Het management ziet erop toe dat 

voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de  

verplichtingen te kunnen voldoen.

11.  Baten

Baten uit eigen fondsenwerving

Werkelijk 2016 Begroting 2016 Werkelijk 2015

Collecte 2.947.937 3.000.000 3.152.435

Donaties en giften 24.278.250 24.159.250 23.256.425

Sponsoring 182.720 0 112.500

Nalatenschappen 22.430.829 13.400.000 14.560.370

Giften in natura 1.214.444 2.900.000 666.067

Overige baten uit eigen fondsenwerving 1.958.016 771.000 542.686

53.012.196 44.230.250 42.290.483

Baten uit acties van derden

Werkelijk 2016 Begroting 2016 Werkelijk 2015

VriendenLoterij, geoormerkt 690.114 1.500.000 646.716

VriendenLoterij, ongeoormerkt 623.241 0 650.849

Vriendenfonds 3.700 0 2.000

VriendenLoterij 1.317.055 1.500.000 1.299.565

De Nederlandse Loterij 348.996 0 300.090

Fonds Bijzondere Uitkeringen (FBU) 22.490 0 26.266

Stichting Loterijacties Volksgezondheid 371.486 0 326.356

Postcode Loterij, eenmalige acties 0 0 10.000

Overige loterijen 0 0 10.000

Baten uit acties van derden 1.688.541 1.500.000 1.635.921
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Beleggingsresultaat

Werkelijk 2016 Begroting 2016 Werkelijk 2015

Gerealiseerde opbrengsten

Obligaties / aandelen 0 3.760.000 0

Obligaties 1.340.083 0 1.363.485

Aandelen 1.779.475 0 2.027.915

3.119.559 3.760.000 3.391.400

Ongerealiseerde opbrengsten

Obligaties -164.463 0 -1.224.956

Aandelen 2.045.547 0 -803.084

1.881.083 0 -2.028.040

Gerealiseerde en ongerealiseerde opbrengsten 5.000.642 3.760.000 1.363.360

Bankkosten inzake beleggingen waaronder  
bewaarloon

-185.704 0 -185.009

Overige kosten / opbrengsten 5.321 0 0

-180.383 0 -185.009

Netto beleggingsresultaat 4.820.259 3.760.000 1.178.351

Subsidies van overheden

Werkelijk 2016 Begroting 2016 Werkelijk 2015

Toelage voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie 2.214.990 2.500.000 0

Subsidies van overheden 2.214.990 2.500.000 0

Overige baten

Werkelijk 2016 Begroting 2016 Werkelijk 2015

Rente hypothecaire lening u/g 21.590 220.000 225.150

Rente deposito 15.773 0 6.912

Overige opbrengsten niet uit normale exploitatie 223.881 245.000 210.498

Overige baten 261.244 465.000 442.560
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Bij de grondslagen voor de resultaatbepaling is bij 3.10 aan

gegeven dat kosten worden toegerekend aan activiteiten. 

Overheadkosten worden eerst verdeeld over alle afdelingen 

op basis van voltijdsformatie (FTE), waarna de kosten 

vande directie en de afdelingen bedrijfsvoering en HRM 

worden verdeeld over activiteiten op basis van tijdsbelas

ting. 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 done

ren (= fondsenwerving).

Voorbeelden van campagnes/communicatiemomenten in 

relatie tot doelbesteding zijn:

• Reanimatie/6Minutenzone: campagne werven  

burgerhulpverleners en 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.

13.  Personeelslasten

De personeelskosten van de samengevoegde organisaties  

worden gedragen door de Nederlandse Hartstichting.

Personeelslasten

Werkelijk 2016 Begroting 2016 Werkelijk 2015

Salarissen 6.443.808 6.536.000 6.089.307

Sociale lasten 1.045.446 983.000 964.256

Pensioenlasten 954.925 933.000 839.962

Overige personeelslasten 1.572.798 1.192.400 1.336.685

Totaal personeelslasten 10.016.977 9.644.400 9.230.210

Aantal FTE 111,5 110,8 105,5

Werknemers werkzaam buiten Nederland: geen (2015: geen).
De Hartstichting heeft eigen arbeidsvoorwaarden. Voor salariëring van management en medewerkers hanteren we een beloning  
die past bij een goededoelenorganisatie. Dit wordt periodiek getoetst. Alle functies hebben een functieomschrijving met bijbehorende 
competenties en waardering.

Kengetallen

Werkelijk 2016 Begroting 2016 Werkelijk 2015

Bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van de baten 76,9% 85,4% 78,6%

Bestedingen aan de doelstellingen ten opzichte van  
totale kosten

83,8% 82,2% 79,5%

Kosten beheer en administratie ten opzichte van  
totale kosten

3,0% 3,0% 3,7%

Kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten  
eigen fondsenwerving

13,9% 17,4% 17,0%
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Toelichting op de functie en beloning van de directeur:

Directeur 

drs. F. Italianer

(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 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

Aard (looptijd) onbepaald onbepaald

Uren 40 40

Part-time percentage 100 100

Periode 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging (€)

Vast inkomen 124.200 120.000

Vakantiegeld 9.936 9.600

Eindejaarsuitkering 10.309 9.960

Totaal jaarinkomen 144.445 139.560

Het jaarinkomen van het directielid (in loondienst) blijf binnen het maximum van € 145.000,- (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 2016 (2015: € 141.046,-).

Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

Belastbare vergoedingen en bijtellingen 11.502 11.292

Pensioenlasten (werkgeversdeel) 23.053 23.641

Totaal 179.000 174.493

Ook het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de pensioenlasten, de pensioencompensatie en de overige beloningen op 
termijn samen, blijven binnen het in de regeling opgenomen maximum van € 179.000,- per jaar (2015: € 178.000,-). 
 
De pensioenlast betreft het werkgeversdeel van de aan het bedrijfstakpensioenfonds verschuldigde premie. Aan directieleden zijn geen 
leningen, voorschotten of garanties verstrekt. 
 
De leden van de raad van toezicht genieten geen bezoldiging.
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14.  Kantoor en algemene kosten

Accountantskosten

Werkelijk 2016 Begroting 2016 Werkelijk 2015

Controle van de jaarrekening 55.430 81.000 83.127

Totaal accountantskosten 55.430 81.000 83.127

15.   Transacties met verbonden  
partijen

De Hartstichting heeft in 2016 een donatie van € 45.000 

ontvangen van de Stichting Theodora Boasson.

16.   Niet uit de balans blijkende  
rechten en verplichtingen

Ultimo 2016 bestaat er een leaseverplichting van € 333.436 

voor de periode 2017 t/m 2021, voor onder meer leaseauto’s, 

kopieer en scanapparatuur. Van dit bedrag loopt € 78.392 

binnen een jaar af, € 255.044 heeft een looptijd langer 

dan een jaar.

Ultimo 2016 bestaat er een huurverplichting voor  

het kantoorpand aan Prinses Catharina Amaliastraat 10, 

te ‘sGravenhage. De huurlast voor 2017 bedraagt € 961.411. 

Het contract eindigt per 1 februari 2027.

Er is ten behoeve van de Nederlandse Hartstichting een 

bankgarantie verstrekt in het kader van huurbetalingen 

ter grootte van € 206.450.
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Jaarrekening 2016
Nederlandse Hartstichting



Enkelvoudige balans  
per 31 december 2016
Na resultaatbestemming

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

31 december 2016 31 december 2015

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 17 1.894.154 2.053.241

Financiële vaste activa 18 0 4.740.000

1.894.154 6.793.241

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 19 20.286.713 15.149.921

Effecten 20 84.825.112 75.063.307

Liquide middelen 21 1.791.498 1.052.521

106.903.323 91.265.749

Totaal activa 108.797.477 98.058.990

PASSIVA

Reserves 22

Continuïteitsreserve 22.635.215 18.872.394

Bestemmingsreserves 5.000.000 4.377.902

27.635.215 23.250.296

Fondsen

Bestemmingsfondsen 23 681.395 8.000

Totaal reserves en fondsen 28.316.610 23.258.296

Langlopende schulden 24 39.928.939 33.185.660

Kortlopende schulden 25 40.551.928 41.615.034

Totaal passiva 108.797.477 98.058.990
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Enkelvoudige staat  
van baten en lasten 2016

Staat van baten en lasten

Werkelijk 2016 Begroting 2016 Werkelijk 2015

Baten

Collecte 2.947.937 3.000.000 3.152.435

Donaties en giften 24.278.250 24.159.250 23.256.425

Sponsoring 182.720 0 112.500

Nalatenschappen 22.430829 13.400.000 14.560.370

Giften in natura 1.214.444 2.900.000 666.067

Overige baten uit eigen fondsenwerving 1.958.016 771.000 542.686

Baten uit eigen fondsenwerving 53.012.196 44.230.250 42.290.483

Baten uit acties van derden 1.688.541 1.500.000 1.635.921

Beleggingsresultaat 5.000.642 3.760.000 1.363.360

Subsidies van overheden 2.214.990 2.500.000 0

Overige baten 261.244 465.000 442.560

Som der baten 62.177.613 52.455.250 45.732.324

Lasten

6-Minutenzone 3.555.337 4.638.445 4.180.454

Hartgezonde jeugd 4.914.182 5.135.423 3.586.359

Regie over eigen leven en zorg 5.521.764 5.469.434 5.399.864

Wetenschappelijk onderzoek 27.625.634 27.764.368 17.079.713

Ernst & Urgentie 4.209.247 0 3.982.731

Doelstelling algemeen 2.015.206 1.793.543 1.702.781

Totaal besteed aan doelstellingen 47.841.370 44.801.213 35.931.903

Kosten eigen fondsenwerving 7.388.676 7.698.656 7.199.329

Kosten acties derden 1.437 180.000 202.019

Kosten beleggingen 180.383 160.000 185.009

Kosten beheer en administratie 1.707.433 1.660.654 1.675.961

Som der lasten 57.119.299 54.500.523 45.194.221

Resultaat 5.058.314 -2.045.273 538.103
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Grondslagen voor de  
enkelvoudige jaarverslaggeving

Toelichting op de  
enkelvoudige jaarrekening 2016

17.  Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Nodig voor de  
bedrijfsvoering

Direct in gebruik bij 
de doelstellingen

Totaal

1 januari 2016

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

Mutaties 2016

Investeringen 723.262 0 723.262

Desinvesteringen -36.091 0 -36.091

Afschrijvingen -867.223 0 -867.223

Afschrijvingen desinvesteringen 20.965 0 20.965

Saldo mutaties -159.087 0 -159.087

31 december 2016

Verkrijgingsprijs 5.660.674 1.144.211 6.804.885

Afschrijvingen -3.766.536 -1.144.195 -4.910.731

Boekwaarde 1.894.138 16 1.894.154

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.
In de jaarrekening van 2012 is een bijdrage voor huisvestingskosten in mindering gebracht op investeringen. In de balans per ultimo 2016 
is dit gecorrigeerd door materiële vaste activa per saldo met € 0,6 miljoen te verhogen en een huurcontractkorting voor hetzelfde bedrag 
toe te voegen. Een tweede gevolg is dat in het resultaat eenmalig € 0,3 miljoen hogere afschrijvingslasten en € 0,2 miljoen verlaging 
van huisvestingskosten is verwerkt. Het vast actief wordt in de komende jaren afgeschreven conform de reguliere afschrijvingstermijnen. 
De gepassiveerde huurkorting valt vrij gedurende de resterende 10 jaar van het huurcontract.

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de samen

gestelde balans en staat van baten en lasten.
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18.  Financiële activa

Financiële activa

31 december 2016 31 december 2015

Hypothecaire lening u/g 0 4.740.000

0 4.740.000

De post bestond ultimo 2015 uit een hypothecaire lening verstrekt aan een niet aan de Hartstichting verbonden partij. De lening had een 
looptijd van vijf jaar, die eindigde op 31 december 2017, en een rentepercentage van 4,75 procent. In 2016 is de lening vervroegd afgelost.

19.   Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa

31 december 2016 31 december 2015

Legaten en nalatenschappen 16.122.584 13.511.907

Nog te ontvangen bedragen 2.641.609 183.899

Vooruitbetaalde kosten 329.417 276.627

Te vorderen rente 943.960 860.477

Pensioenen 0 38.209

Vordering personeel 473 328

Overige vorderingen 248.670 278.474

20.286.713 15.149.920

Na eerste verwerking worden vorderingen en overlopende activa gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De vordering legaten en nalatenschappen betreffen dossiers waarvan de omvang betrouwbaar kan worden ingeschat. De vordering  
vruchtgebruik wordt uit hoofde van voorzichtigheid op € 0 gewaardeerd. De gemiddelde looptijd van deze dossiers bedraagt 20 maanden, 
echter gezien de diverse looptijd zijn deze vorderingen kortlopend geclassificeerd. De nog te ontvangen bedragen betref grotendeels 
een nog te ontvangen subsidie. € 1,8 miljoen van deze post kent een looptijd langer dan 1 jaar.
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Onze portefeuille wordt ieder kwartaal door een extern 

bureau geanalyseerd op de gestelde duurzaamheidscriteria. 

In heel 2016 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.

20.  Effecten

Effecten

31 december 2016 31 december 2015

Obligaties in beheer bij banken 57.223.950 51.075.935

Aandelen in beheer bij banken 27.601.162 23.987.372

84.825.112 75.063.307

1 januari 2016

Boekwaarde 75.063.307

Mutaties 2016

Resultaat 5.000.642

Kosten beleggingen -180.383

Saldo 4.820.259

Storting NHS 5.000.000

Mutatie nog te ontvangen rente -76.178

Mutatie liquide middelen 17.725

4.941.547

Saldo Mutaties 9.761.805

31 december 2016

Boekwaarde 84.825.112

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 onder

nemingen gescreend op het respecteren van de mensen

rechten en daarbinnen specifiek op het niet inzetten van 

kinderarbeid.

Beleggingscategorie Middelenverdeling eind 2016 Bandbreedte

Aandelen 33% 15%-35%

Obligaties 67% 65%-75%

Woninghypotheken 0% 0%-15%

Liquiditeiten 0% 0%-20%
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De verantwoordelijkheid voor het beheer van het ver

mogen ligt bij de directeur van de Hartstichting. De audit

commissie, die is samengesteld uit leden van de raad van 

toezicht, houdt toezicht op de gemaakte afspraken met de 

vermogensbeheerder. De vermogensbeheerder rapporteert 

maandelijks over het behaalde rendement.

21.  Liquide middelen

Liquide middelen

31 december 2016 31 december 2015

Rekening-courant banken 1.791.198 1.052.271

Kassen 300 250

1.791.498 1.052.521

22.  Reserves

Continuïteitsreserve

De Hartstichting volgt de richtlijnen van de Commissie 

Herkströter voor het bepalen van de maximale hoogte van 

de continuïteitsreserve. Dat maximum is anderhalf maal 

de jaarkosten van de werkorganisatie. Als ondergrens 

heeft de Hartstichting als beleid dat deze reserve één maal 

de jaarkosten van de werkorganisatie mag zijn.

Tot de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie 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.

De kosten van de werkorganisatie waren in 2016 

€ 18.691.476. Beleidsmatig is dit ook de omvang van de 

continuïteitsreserve. De continuïteitsreserve is eind 2016 

€ 3,76 miljoen hoger dan eind 2015 ter borging van 

de continuïteit van de Hartstichting in het licht van de 

groeiende organisatie en exploitatie. De maximale  

continuïteitsreserve is anderhalf maal dit bedrag en 

komt uit op € 27.037.214.

Bestemmingsreserves

Eind 2016 is een bestemmingsreserve gevormd voor het 

eerder opsporen en oplossen van hart en vaatziekten is 

bestemd voor het sneller terugdringen van de ziektelast 

door hart en vaatziekten in Nederland.

De bestemmingsreserves voor activa bedrijfsvoering en 

voor herhuisvesting zijn per eind 2016 vervallen, omdat de 

bestemmingen van deze twee reserves worden gefinancierd 

uit de reguliere bedrijfsvoering.

Resultaatbestemming

Werkelijk 2016 Begroting 2016 Werkelijk 2015

Continuïteitsreserve 3.762.821 843.262

Bestemmingsreserves 622.098 -305.159

Bestemmingsfondsen 673.395 0

Totale mutatie reserves en fondsen 5.058.314 538.103
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24.  Langlopende schulden

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 bottomup 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) is opgenomen 

voor twee jaar en de toezegging aan de Stichting Alliantie 

Nederland Rookvrij! is opgenomen voor vier jaar.  

Voor zover de subsidietoezegging betrekking heeft op 

het aankomende boekjaar is de toezegging opgenomen 

onder de kortlopende schulden. Het overige deel is toe

gewezen aan de langlopende schulden.

Het verloop van de reserves in 2016 was:

Verloop van reserves

31 december 
2015

Dotatie 2016 Onttrekking 
2016

31 december 
2016

Continuïteitsreserve 18.872.394 3.762.821 0 22.635.215

Bestemmingsreserve opsporen en oplossen van HVZ 0 5.000.000 0 5.000.000

Bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering 2.053.241 0 -2.053.241 0

Bestemmingsreserve herhuisvesting 2.324.661 0 -2.324.661 0

23.250.296 8.762.821 -4.377.902 27.635.215

23.  Fondsen

De bestemmingsfondsen zijn als volgt te specificeren:

Bestemmingsfondsen

31 december 2016 31 december 2015

VriendenLoterij | project AED-kasten 578.112 0

Werving, reanimatie training en gebruik AED 80.000 0

GGD Haaglanden | werving burgerhulpverleners 23.283 0

Fonds Gisolf Smit 0 8.000

681.395 8.000

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

Kortlopende schulden

31 december 2016 31 december 2015

Belastingen 285.285 406.444

Uitkeringsverplichting projecten 24.892.377 24.351.656

Rekening-courant Stichting Studiefonds NHS 10.223.365 10.558.534

Alliantie Nederland Rookvrij! / HVG 1.875.000 1.630.000

Nog te betalen kosten 1.684.703 2.822.022

Pensioenen 26.483 0

Crediteuren 1.564.715 1.846.378

40.551.928 41.615.034

Den Haag, 23 mei 2017

drs F. Italianer prof. dr. E.C. Klasen

Directeur Voorzitter raad van toezicht

De langlopende schulden zijn als volgt te specificeren:

Langlopende schulden

31 december 2016 31 december 2015

Uitkeringsverplichting 2017 0 13.517.493

Uitkeringsverplichting 2018 14.823.901 9.833.818

Uitkeringsverplichting 2019 10.394.052 5.438.707

Uitkeringsverplichting 2020 6.831.980 2.945.916

Uitkeringsverplichting 2021 3.683.209 0

Uitkeringsverplichting 2022 1.541.248 0

Alliantie Nederland Rookvrij! / HVG 2.125.000 1.300.000

Reservering huurkorting 529.549 149.726

39.928.939 33.185.660

Alle schulden op lange termijn worden, na aanvang, binnen een looptijd van 5 jaren afgelost.
Zoals reeds toegelicht onder de materiële vaste activa is in 2016 een correctie doorgevoerd op de in 2012 ontvangen bijdrage voor  
huisvestingskosten. Dit leidt tot de passivering van € 0,4 miljoen ‘reservering huurkorting’ die in de resterende huurtermijn van 10 jaar 
zal vrijvallen in het resultaat.
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Controleverklaring



Controleverklaring van  
de onafhankelijke accountant
Aan: de Raad van Toezicht van De Nederlandse Hartstichting

regels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan 

de Verordening gedrags en beroepsregels accountants 

(VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controleinformatie 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
andere informatie
Naast de geconsolideerde jaarrekening en onze controle

verklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 

die bestaat uit:

• het Bestuursverslag;

• de Overige Gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 

mening dat de andere informatie met de geconsolideerde 

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen 

bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben 

op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 

de controle van de geconsolideerde jaarrekening of  

anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 

afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de 

vereisten de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaam

heden hebben niet dezelfde diepgang als onze controle

werkzaamheden bij de geconsolideerde jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de 

andere informatie.

Verklaring over de in het jaarverslag 
opgenomen geconsolideerde jaar
rekening

Ons oordeel
Wij hebben de geconsolideerde jaarrekening 2016 van 

De Nederlandse Hartstichting (hierna ‘de stichting’) 

te Den Haag (hierna ‘de geconsolideerde jaarrekening’) 

gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de betreffende geconsolideerde 

jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en  

samenstelling van het vermogen van De Nederlandse 

Hartstichting per 31 december 2016 en van het resultaat 

over 2016 in overeenstemming met de Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:

1 de samengevoegde en enkelvoudige balans  

per 31 december 2016;

2 de samengevoegde en enkelvoudige staat van baten  

en lasten over 2016; en

3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving en overige 

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het  

Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controle

standaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op 

grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verant

woordelijkheden voor de controle van de geconsolideerde 

jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van De Nederlandse Hartstichting 

zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijk

heid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en 

andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheids
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gebruikers op basis van de geconsolideerde jaarrekening 

nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en 

omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie 

van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel 

kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften 

en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de 

geconsolideerde jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in 

reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controle

werkzaamheden en het verkrijgen van controle 

informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking 

van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 

fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 

valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties 

vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van 

zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing 

die relevant is voor de controle met als doel controle

werkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 

omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als 

doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 

van de interne beheersing van de stichting; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 

grondslagen voor financiële verslaggeving, en het  

evalueren van de redelijkheid van schattingen door 

de directie en de toelichtingen die daarover in de  

geconsolideerde jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door de directie gehanteerde conti

nuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op 

basis van de verkregen controleinformatie vaststellen 

of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor 

gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. 

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel 

belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controle

verklaring de aandacht te vestigen op de relevante  

Beschrijving van verantwoordelijk
heden met betrekking tot de  
geconsolideerde jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de directie en  
de Raad van Toezicht voor de geconsolideerde 
jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en het 

getrouw weergeven van de geconsolideerde jaarrekening 

in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslag

geving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’. In dit kader 

is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing als de directie noodzakelijk acht om het  

opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk 

te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening 

moet de directie afwegen of de stichting in staat is om 

haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. 

Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de 

directie de geconsolideerde jaarrekening opmaken op 

basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de  

directie het voornemen heeft om de stichting te liquideren 

of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. De directie moet gebeur

tenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 

zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten, toelichten in de gecon

solideerde jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle 
van de geconsolideerde jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en 

uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee  

voldoende en geschikte controleinformatie verkrijgen 

voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen 

absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is 

dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en 

fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of 

fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van  

invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
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gerelateerde toelichtingen in de geconsolideerde jaar

rekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten 

wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 

gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is 

tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 

gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter 

toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet 

langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud 

van de geconsolideerde jaarrekening en de daarin  

opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de geconsolideerde jaarrekening een 

getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 

en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere 

over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 

over de significante bevindingen die uit onze controle naar 

voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing.

Den Haag, 31 mei 2017

KPMG Accountants N.V.

H. Visser RA
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