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Het Netherlands Heart Institute (NLHI) bevordert excellent cardiovascular onderzoek op national en 
international niveau. We voeren zowel basaal als klinisch onderzoek uit. We beogen samenwerking 
tussen Universitair Medisch Centra en tussen wetenschappers en private sector te bovorderen. Het 
Netherlands Heart Institute zoekt: 
 

Medisch leider VOOR HET DCVA Deltaplan hartfalen  

(0,2-0,4 FTE) 
 
De Dutch CardioVascular Alliance (DCVA), Hartstichting en het Netherlands Heart Institute hebben 
de handen ineen geslagen om de hartfalenzorg in Nederland meer zichtbaar te maken en verder te 
versterken. De missie van de DCVA – 25% minder ziektelast door hart- en vaatzieken in 2030 
– is uitsluitend te verwezenlijken als we ons gezamenlijk inzetten voor nog betere hartfalenzorg. In 
de breedste zin van het woord is hartfalen de belangrijkste en meest voorkomende hartaandoening.  
Ons doel is niet alleen om de overleving positief te beïnvloeden, maar ook een zo optimaal mogelijke 
kwaliteit van leven te bereiken. Daarvoor willen we hartfalen opsporen als mensen nog geen of 
nauwelijks klachten hebben. Ook willen we behandelingen verder verbeteren zodat mensen met 
minder klachten leven en de verergering van het hartfalen wordt afgeremd of zelfs gestopt. Tenslotte 
streven we naar minder ziekenhuisopnames en meer begeleiding in de thuissituatie, zo mogelijk met 
innovatieve digitale ondersteuning. Hiermee worden ook de zorgkosten beperkt.  

 
In 2021 is door partners van de DCVA een verkenning gedaan om een inschatting te maken wat er 
nodig is om de hartfalenzorg in Nederland meer zichtbaar te maken en verder te versterken. We 
bundelen de krachten in het DCVA Deltaplan Hartfalen. Dit landelijke initiatief wordt gevormd 
door patiënten, zorgverleners en onderzoekers, en streeft de volgende kerndoelen na om de ziektelast 
door hartfalen te verlagen:  
• Maatschappelijke bewustwording van de omvang, aard en ernst van hartfalen;  
• Vroege opsporing van hartfalen;  
• Samenwerking tussen de verschillende disciplines stimuleren, zorg-coördinatie en -registratie;  
• Onderzoeksconsortia initiëren voor innovatieve behandeling en begeleiding.  
 
Het DCVA Deltaplan Hartfalen beoogt een strategische en operationele aanpak, en zal op deze wijze 
bijdragen aan toegenomen inzicht in de ernst van hartfalen. Met deze focus zal de onderlinge 
samenwerking en netwerkvorming leiden tot meer geld voor onderzoek, innovatie en implementatie. 

 

Medisch leider 

VOOR HET DCVA Deltaplan hartfalen 

8-16 uur per week 

 
WAT GA JE DOEN? 

Je draagt zorg voor het realiseren van doelstellingen in 2022/2023;  
 
1. Ontwikkelen Hartfalen platform;  je nodigt actief onderzoekers en zorgverleners uit om een 
inclusieve lijst van hartfalen onderzoek / projecten in Nederland te genereren. We richten hiermee 
een hartfalen community in en maken hier een platform voor op de DCVA website. Het doel van het 
opzetten van een platform is: 
 - Alle lopende initiatieven in Nederland op het gebied van hartfalen 
- Hiaten in kaart brengen  
- Samenwerking stimuleren  
- Kennisdeling en registratie stimuleren  
- Communicatie strategie opstellen  
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Daarnaast zal het DCVA Deltaplan hartfalen kennis stimuleren onder professionals door 
internationale hartfalen opleidingen voor (jonge)cardiologen mogelijk te maken en onze huidige 
hartfalenzorg klaar te stomen voor de verwachte stijging in het aantal patiënten.  
 
2. Organisatie van een nationale Hartfalen dag: om de bekendheid te verhogen onder 
publiek/patiënten organiseer je in 2023 een nationaal evenement; de hartfalendag. Hier kun je je 
hartritme laten checken, bloeddruk meten, cholesterol meten, informatie over bewegen en voeding 
krijgen etc. Hieromheen zullen allerlei andere activiteiten zoals symposia, activiteiten in 
ziekenhuizen en media-aandacht worden georganiseerd. Ook zal hartfalen en het belang van 
dataregistratie onder de aandacht van zorgverleners worden gebracht. Hierbij kan worden 
voortgebouwd op reeds bestaande initiatieven zoals de Europese Heart Failure Awareness Day, 
NHR HF registratie en de publiekscampagne van de Hartstichting.  
  
3. Plan voor optimalisatie van hartfalen zorg; juiste zorg op de juiste plek, op basis van geïdentificeerde 
hiaten uit doelstelling 1: door het Connect programma Hartfalen wordt een landelijk plan ontwikkeld 
voor verdere optimalisering van de zorg en nieuwe zorgvormen, DCVA Deltaplan zal dit zoveel 
mogelijk ondersteunen. Hierbij wordt, samen met betrokken partners en de patiënten, gestreefd 
naar zoveel zorg thuis of 1,5e lijn, en alleen in het ziekenhuis wanneer dit noodzakelijk is.  
 
4. Consortium vorming en schrijven van een beurs aanvraag: je zorgt voor het realiseren van 
(co)financiering voor een door DCVA partners in kaart gebracht kennishiaat, met name gericht op 
innovatie in de vroege opsporing van hartfalen en/of zorg. Je ondersteunt in het uitwerken van een 
beursaanvraag.  
  
Ook werk je een vervolg uit voor de periode 2024-2028, en jaag je de gewenste veranderingen aan in 
samenwerking met opgerichte hartfalen gemeenschap. 
 

Alle taken voer je uit in nauwe samenwerking met de projectcoördinator. Jullie rapporteren elk 

kwartaal naar de stuurgroep.  

 
WIE ZOEKEN WIJ? 

Wij zoeken per 1 september 2022 een cardioloog met bewezen interesse in hartfalen zorg en 

onderzoek. Je bent werkzaam als cardioloog en zoekt naar een uitdaging naast je klinische baan. Het 

ESC fellowship HF strekt tot aanbeveling.  

 

En verder: 

▪ Je bent organisatorisch sterk, je denkt en handelt strategisch, je bent stressbestendig en goed in 

staat tijd te managen; 

▪ Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk (Nederlands en Engels) en je kan op 

verschillende niveaus communiceren; 

▪ Je kunt mensen meekrijgen en mobiliseren; 

▪ Je gelooft in de kracht van samenwerking; 

▪ In teamverband werken, maar ook zelfstandig werken en zelf op operationeel vlak de handen 

uit de mouwen steken zijn in deze functie belangrijk; 

▪ Tot slot ga je uitdagingen niet uit de weg, denk je in oplossingen en heb je een positieve 

instelling.  

 
WAT BIEDEN WIJ? 

Een uitdagende en afwisselende functie van 16 uur per week voor in eerste instantie een periode van 

1,5 jaar, met vooruitzicht op verlenging van het gehele programma. Op de functie is de CAO 

Universitaire Medische Centra van toepassing. We bieden een salaris in de MS (€6.375-€7.612) schaal 

passend bij je opleiding en relevante ervaring.  
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INFORMATIE EN SOLLICITEREN 

Voldoe jij aan het profiel en heb je interesse in deze baan? Stuur dan uiterlijk 25 augustus je motivatie 

met CV naar hr@heart-institute.nlo.v.v. medisch leider DCVA Deltaplan hartfalen. Voor meer 

informatie over deze functie kun je contact opnemen met Prof S. Chamuleau, via e-mail 

s.a.j.chamuleau@amsterdamumc.nl of telefoon 020-5663072. De sollicitatiegesprekken vinden plaats 

op donderdag 1 september en vrijdag 2 september. 

 
DCVA  
De Dutch CardioVascular Alliance (www.dcvalliance.nl) is een samenwerkingsverband van (op dit 
moment) tweeëntwintig organisaties die de gezamenlijke ambitie hebben uitgesproken om de 
cardiovasculaire ziektelast in 2030 met een kwart te verminderen. Deze bundeling van krachten op 
landelijk niveau moet ertoe leiden dat we hart- en vaatziekten eerder kunnen opsporen, oplossingen 
sneller ontwikkelen én naar de patiënt brengen en evalueren. De Dutch CardioVascular Alliance wil 
hiervoor in de komende tien jaar minimaal 1 miljard euro bijeenbrengen. Om de ambitie te kunnen 
realiseren is de Dutch CardioVascular Alliance opgebouwd uit zes pijlers: onderzoeksbeleid, 
valorisatie, implementatie, talent, data infrastructuur en Public Affairs & communicatie. 

 
 

acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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