
 

Wil jij je ook inzetten om de strijd met hart- en vaatziekten aan te 
gaan? Ben jij daarnaast geïnteresseerd in de partners van de 
Dutch CardioVascular Alliance en geloof jij in de kracht van 

samenwerking? Dan zijn we op zoek naar jou! 

 

PROJECTMANAGER ANALYSE KENNISHIATEN- EN ONDERZOEKSAGENDA’S 

 

De hoge ziektelast door hart- en vaatziekten vormt de grootste gezondheidsuitdaging van de toekomst. 

Iedere dag opnieuw worden honderden mensen plotseling getroffen door een hartstilstand, beroerte of 

andere aandoening. Het is noodzakelijk om hart- en vaatziekten eerder te kunnen herkennen, op te sporen 

én beter te behandelen. Dat lukt alleen door nog intensiever met elkaar samen te werken. 

De Dutch CardioVascular Alliance (www.dcvalliance.nl) is een samenwerkingsverband van negentien 

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 vijf pijlers: onderzoeksbeleid, valorisatie, implementatie, talent en data infrastructuur. 

 

 
 

 
  

 

 

   

   
 

 

 
 

  
 

 

Voor de pijler Onderzoeksbeleid zijn wij op zoek naar een 

 

PROJECTMANAGER ANALYSE KENNISHIATEN- EN ONDERZOEKSAGENDA’S 

3 maanden 2 dagen per week 

 

http://www.dcvalliance.nl/


 

WAT GAT JE DOEN? 

Als projectmanager ondersteun je de pijler Onderzoeksbeleid bij het ontwikkelen van een inhoudelijke 

roadmap voor de DCVA op basis van de kennishiaten- en onderzoeksagenda’s van de bij de DCVA 

aangesloten partners. Door de kennishiatenagenda’s van alle bij de DCVA aangesloten partners te 

analyseren breng je in kaart welke onderwerpen een grote bijdrage kunnen leveren aan de ambitie van de 

DCVA. En signaleer je kansen om hier in DCVA verband samen in op te trekken. Op basis van deze analyse 

ontwikkel je samen met de pijler Onderzoeksbeleid een roadmap die de partners van de DCVA 

ondersteunt bij het initiëren, faciliteren en financieren van nieuwe thematische 

samenwerkingsprogramma’s die bijdragen aan de ambitie van de DCVA om de ziektelast door hart- en 

vaatziekten terug te dringen.  

 

Kennishiaten- en onderzoeksagenda’s 

Veel van de wetenschappelijke beroepsverenigingen die lid zijn van de DCVA hebben recent een 

kennishiatenagenda opgesteld. In een kennishiatenagenda worden vragen geformuleerd die bestaande 

zorg doelmatiger en effectiever maken. Met de recente toetreding tot de DCVA van de Nederlandse 

Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV), Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde 

(NVIVG), Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep (NNW), Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie 

(NVT) en de Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV) helpt een analyse 

van alle kennishiatenagenda’s om de grootste uitdagingen in de bestaande zorg op zowel cardiaal als 

vasculair gebied te identificeren en te bespreken op welke de DCVA een rol kan spelen bij het oplossen 

hiervan. 

Er zijn ook een aantal agenda’s van DCVA partners die zich zowel richten op de huidige zorg als de 

uitdagingen voor de toekomst. In 2014 nam de Hartstichting het initiatief voor het opstellen van een 

onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten. De agenda is gemaakt door onder andere patiënten, artsen en 

wetenschappers en is recent tussentijds geëvalueerd. Een agenda is ook onderdeel van het nationale 

missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid betreffende de VWS-missies op gezondheid en zorg. In de 

kennis- en innovatieagenda zoals opgesteld door Health~Holland is de DCVA genoemd bij missie II (Zorg 

in de leefomgeving) en III (Mensen met chronische ziekten doen meer mee). 

 

DOEL VAN DEZE OPDRACHT 

Analyseren van de verschillende kennishiaten- en onderzoeksagenda’s van de bij de DCVA aangesloten 

partners ten behoeve van het opstellen van een roadmap voor de pijler onderzoeksbeleid van de Dutch 

CardioVascular Alliance. 

 

ORGANISATORISCHE POSITIE 

Je ontvangt leiding van de voorzitter van de pijler Onderzoeksbeleid. De dagelijkse ondersteuning wordt 

geboden door de secretaris van het Management Team van de alliantie en door de werkgroep 

Zorgprofessionals in de pijler Onderzoeksbeleid. Financiële vergoeding is in overleg mogelijk.  

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTATEN 

• Bondig projectplan is opgesteld en afgestemd met de pijler onderzoeksbeleid.  

• Er is een overzicht van de actuele kennishiaten en onderzoeksagenda ’s van alle (aspirant) 

partners van de DCVA.  

• Een gezamenlijke kennishiaten- en onderzoeksagenda is opgesteld. Deze agenda maakt 

inzichtelijk in hoeverre de onderwerpen bijdragen aan de missie van de DCVA en welke kansen 

voor samenwerking er zijn.  

• De conceptanalyses zijn getoetst bij de DCVA partners, zodat draagvlak en betrokkenheid bij 

DCVA partners wordt gecreëerd.  

• Een roadmap / visuele notitie is opgesteld die geschikt is om te delen met de belangrijkste 

stakeholders van de DCVA. 

• Advies aan de DCVA pijler Onderzoeksbeleid is opgesteld voor de vervolgstappen (implementatie 

en communicatie).   

 

OVER JOU 

• Academisch werk- en denkniveau opgedaan tijdens een relevante universitaire opleiding; 

• Netwerk in het veld van (cardiovasculair) onderzoek, financiering en beleidsmakers; 

• Kennis van hart & vaatziekten; 

• Kennis van, inzicht in en affiniteit met het vakgebied, de doelgroep en het bijhorende netwerk; 

• Kennis van en ervaring met projectmatig werken. 

• Sterk analytisch vermogen 

• Goede pen in zowel Nederlands als Engels 

• Je bent verbindend en samenwerkingsgericht 


