Bestuursverslag
Het bestuur van het Netherlands Heart Institute bestond in heel 2018 uit P.A.F.M Doevendans,
D.J.G.M. Duncker en J.C.H. Weijers. Dhr Weijers is tevens medewerker van de Stichting en geeft
leiding aan de medewerkers van de centrale organisatie in Utrecht. Het bestuur vergadert zo’n 40
keer per jaar, meestal op woensdagochtend.
Er zijn in 2018 geen wijzigingen in de doelen van de Stichting geweest, noch andere wijzigingen in de
statuten.
De stichting heeft statutair ten doel het bevorderen van excellent wetenschappelijk onderzoek naar
preventie, behandeling en genezing van hart- en vaatziekten.
In 2018 ondernam het bestuur de volgende activiteiten om dat doel te realiseren:
• In totaal werd 4,6 miljoen euro aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Deze projecten
dekken de volle breedte van het cardiovasculaire veld af. Denk onder meer aan
hartritmestoornissen, hartfalen, acuut infarct, medische technologie en genetica. De
onderzoeksprojecten zijn zowel basaal als klinisch van aard. Aan het eind van 2018 had het
Netherlands Heart Institute 72 wetenschappers in dienst, waarvan ruim de helft promovendi.
Zij doen hun werk over het algemeen in de universitaire medische centra.
• Het Netherlands Heart Institute besteedde 263 duizend euro aan de CONCOR registratie. Dit
is een registratie van patiënten met erfelijke en aangeboren hartafwijkingen. Door de goede
samenwerking tussen de ziekenhuizen in Nederland hebben wij de grootste registratie ter
wereld met ruim 16.900 geïncludeerde patiënten.
• Het Netherlands Heart Institute heeft een centrale biobanking en datafaciliteit, genaamd het
Durrer Center. Hierin worden voor belangrijke nationale onderzoekprojecten zowel materiaal
als data verzameld. In 2018 is de Hartenbank gestart, een bank waarin we weefsel van zieke
en gezonde harten gaan verzamelen.
• Specifiek om jong talent te bevorderen hebben we 2 fellowships uitgereikt waardoor jong
talent naar het buitenland kan om daar ervaring op te doen en 2 Young@Heart events
georganiseerd waaraan beide keren zo’n 80 jonge onderzoekers een dag lang training
kregen.
• Nieuw in 2018 is de tweede Translational Research Meeting waar 300 onderzoekers uit
binnen- en buitenland 2 dagen bij elkaar komen om de laatste ontwikkelingen op het gebied
van hart- en vaatziekten te delen.
Het jaar 2018 was financieel weer positief. De Stichting heeft echter voor de periode 2016-2020
jaarlijks een bijdrage van €524.000 van de KNAW. Eind 2020 stopt die bijdrage en verandert de
financiële situatie van de organisatie drastisch. Om die klap op te kunnen vangen stelt het bestuur
zich ten doel een continuïteits-reserve van minimaal €500.000 op te bouwen.
Het belangrijkste bestuursbesluit in 2018 is de Dutch Cardiovascular Alliance (DCVA) officieel
gelanceerd. Dit is een grote alliantie met de Hartstichting, de Universitaire Medische Centra, ZonMw,
TTW en Overheid. Doel van de DCVA is de ziektelast de komende 10 jaar met 25% te reduceren. Wij
schatten in daarvoor €1 miljard nodig te hebben. Dat lijkt veel geld maar dat bedrag valt in het niet bij
de kostenbesparing die zou volgen uit het zo drastisch reduceren van de ziektelast.
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