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De DCVA in 2022: Hart- en vaatziekten opsporen voor ze toeslaan
De ziektelast van hart- en vaatziekten met een kwart verminderen door hart- en
vaatziekten eerder op te sporen, oplossingen sneller te ontwikkelen en naar de
patiënt te brengen. Dat is het doel van de 20 partners van de Dutch CardioVascular
Alliance. Hiervoor willen de 20 partners de komende jaren minimaal 1 miljard euro
bijeenbrengen. Wat gaan we in 2022 doen om dat te bereiken?
Om de ambitie van de DCVA te kunnen realiseren, voeren we diverse
programma’s uit. Eén ervan heeft dit jaar topprioriteit: Check@Home,
waarin we een landelijke aanpak voor de vroege opsporing van hart-,
vaat- en nierziekten onderzoeken. Het streven is om dit jaar te starten
met pilots in vier grote gemeenten.

Prioriteiten in 2022

DCVA-actieplan
Hartfalen
We hebben de zorg voor
patiënten met hartfalen in
Nederland goed op orde en
spelen internationaal een
stevige rol in het onderzoek
naar deze ziekte. Toch mist
er slagkracht om verdere
verbeteringen echt goed van
de grond te krijgen. In 2021
is een projectteam gestart
met een verkenning. In 2022
wordt er ingezet op een
vervolg van deze verkenning
en het in gang zetten van
de eerste stappen hierin.
Waaronder een werkgroep
installeren, financiering
organiseren en nadenken over
de mogelijkheden van een
lobbyplan.

Oplossen van
kennishiaten in
hart- en vaatziekten
Zorgevaluatie speelt een
belangrijke rol in het werk
van de DCVA. We hebben
het afgelopen jaar goed
gekeken naar kennishiatenen onderzoeksagenda’s van
de partners en een lijst en
een roadmap opgesteld.
In 2022 gaan we in DCVAverband aan de slag met
de eerste geselecteerd
onderwerpen uit deze lijst.

Impactplannen
Het zo snel mogelijk
ontwikkelen van
onderzoeksresultaten naar
concrete toepassingen en
oplossingen voor patiënten
is een kerndoel van de DCVA.
We hebben daarom onder
meer een impact-officer
aangesteld die onderzoekers
helpt bij dit proces. NWOTTW heeft een onlinetraining
ontwikkeld over werken
met het impactplan. In 2022
wordt het impactplan verder
verbeterd en bij tenminste zes
DCVA-consortia toegepast.
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Activiteiten van de pijlers in 2022
Onderzoeksbeleid: meer samenwerken en zichtbaarheid
• Voortbouwen op in 2021 gestarte initiatieven met thema preventie en/of
vroegdetectie waaronder opsporen van erfelijke hart- en vaatziekten en
aorta aneurysmata;
• Portfoliomanagement en het stroomlijnen van financieringsprocessen;
• DCVA als matchmaker voor interdisciplinair impact gericht onderzoek;
• Oprichten van platform voor onderzoeksleiders van de DCVA.

Valorisatie: werken aan een sterk valorisatie-ecosysteem
• Zoeken van kansen en verdere ondersteuning door de impact-officer
vanuit de TTT-regeling;
• Realiseren van thematische technology transfer door structurele
samenwerking met zowel de business developers als directie van de
lokale TTO’s/KTO’s;
• Verstevigen van het valorisatie-ecosysteem;
• Ontwikkelen van een breedgedragen valorisatiebeleid.

Implementatie: implementatieloket en nieuwe partners
binden
• Opzetten duurzame implementatie ondersteuningsstructuur;
• Bevorderen van gendersensitief onderzoek en implementatie;
• Verdere uitbouw van de projecten op het gebied van atrium fibrilleren,
pijn op de borst en digitale hart- en vaatzorg;
• Optimalisatie Cardio Vascular Risk Management (CVRM).
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Talent: investeren in het identificeren en faciliteren van
talent in het cardiovasculaire veld
• De verschillende talentactiviteiten meer verbinden;
• Het vergroten van de zichtbaarheid van deze activiteiten in het
cardiovasculaire veld;
• Inrichten van een adviescommissie voor het talentbeleid.

Data-infrastructuur: faciliteren van een duurzame
infrastructuur voor cardiovasculair onderzoek
• Duurzaam hergebruik van bestaande databronnen;
• Stimuleren van registratie-gebaseerd onderzoek;
• Creëren van een community voor hart- en vaatpatiënten waarin vraag en
aanbod voor de zorg van patiënten elkaar kunnen vinden;
• Beschikbaarheid van humaan biomateriaal in de Hartenbank;
• Zichtbaarheid infrastructuur ondersteuning voor partners.

Public Affairs en Communicatie: boodschap DCVA op juiste
moment, juiste manier op de juiste plek en brengt mensen
in beweging voor de doelen van de DCVA
• Opzetten goede basis Public Affairs;
• Gezamenlijke uitwerking PA-strategie op gebied vroege opsporing
hart- en vaatziekten;
• Actief lobbyen zodat vroege opsporing goed op de kaart komt;
• Vergroten bereik communicatiemiddelen DCVA;
• Versterking communicatiekracht DCVA;
• DCVA-congres verbreden op weg naar hét cardiovasculaire congres
van Nederland.

Voor meer informatie ga naar www.dcvalliance.nl of mail naar info@dcvalliance.nl
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