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De doelstellingen van de Stichting Cardiomyopathie Onderzoek Nederland zijn:

Realisatie van punt 1 Realisatie van punt 2
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Voor de realisatie van 2 worden sociale media 
ingezet. Inmiddels is een samenwerking gestart 
met de HCMA, de “Hypertrophic Cardiomyopa-
thy Association”, die toestemming heeft ge-
geven hun logo te gebruiken ook op Neder- 
landstalige website. Er wordt frequent contact 
gehouden met de HCMA door bestuursleden van 
de Stichting. Op termijn stellen zij ons hun web-
sitemateriaal en filmpjes ter beschikking om te 
vertalen zodat er een Nederlandstalige tak aan 
hun Amerikaanse website hangt die 1 op 1 loopt 
met hun informatie, en daarnaar kan dan weer 
gelinkt worden vanuit de eigen website van de 
Stichting.
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Voor de realisatie van 1 onderhouden wij contact 
met bedrijven actief op het gebied van middel-
en en devices gericht op cardiomyopathie en 
met andere instanties, zowel publiek als privaat, 
die onze doelstelling een warm hart toedragen. 
Uiteraard leiden donaties niet tot enige tegen-
prestatie door de Stichting of de aan de Stich- 
ting verbonden personen anders dan een ver-
melding van de donatie op de website en in de 
jaarstukken. Wel is het voorgekomen dat weten-
schappers op verzoek een presentatie over (fy-
siologie van) cardiomyopathie of cardiogenetica 
geven aan de donerende instantie en dat zij hun 
speakers’ fee dan achteraf laten doneren aan de 
Stichting.

1.   Het inzamelen van gelden om wetenschappelijk onderzoek naar 
       aangeboren en genetische hartspierziekten te financieren en 
       ondersteunen, waardoor dragers van aangeboren en genetische 
       hartspieraandoeningen eerder op te sporen en te behandelen zijn; 
 
2.  Het faciliteren van een patiënten(lotgenoten)groep voor patiënten 
       en naasten van een aangeboren en/of genetische hartspieraan- 
       doening dan wel cardiomyopathie; 
 
3.  Het organiseren van bijeenkomsten c.q. evenementen voor mensen 
       met een aangeboren dan wel genetische hartspieraandoening 
       (cardiomyopathie) ten behoeve van informatievoorziening en/of 
       kennisverbreding over wetenschappelijk onderzoek op dit gebied; 
 
4.  Het verrichten van alle verdere handelingen die met het voren- 
       staande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk 
       kunnen zijn.

https://cardiomyopathie-onderzoek.nl/
https://cardiomyopathie-onderzoek.nl/


Onbekend maakt onbemind... er is bij een aantal 
patiënten, naasten en een deel van het publiek 
sprake van vooroordelen en angst voor medi-
catie, interventies en wetenschappelijk 
onderzoek. 
 
Wij willen een brug slaan tussen onderzoekers 
en patiënten/het publiek om zowel wetenschap-
pelijk onderzoek te propageren en bevorderen 
als clinici vanuit dit flankerende veld te onder- 
steunen in de behandeling van patiënten door 
die patiënten/familie beter in staat te stellen 
zinvolle uitwisselingen te hebben over hun 
aandoening, de behandelplannen en de stand 
van het wetenschappelijk onderzoek.
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Realisatie van punt 3

Voor de realisatie van 3 zal worden uitgewerkt 
in welke frequentie en waar wij bijeenkomsten 
kunnen houden. De Coronasituatie heeft tot nu 
toe in de weg gestaan, maar virtueel is wel van 
alles mogelijk. Daarnaast hechten wij eraan om 
ook in persoon bijeenkomsten te kunnen hou- 
den, om te beginnen in één van de locaties van 
de betrokken wetenschappers maar mogelijk 
ook uitwaaierend naar andere ziekenhuizen.

Realisatie van punt 4
Een brug slaan tussen 
onderzoekers en patiënten

De Stichting heeft al een website met informatie 
over de aandoeningen, en er zijn ook filmpjes via 
de website en via YouTube beschikbaar met 
uitleg. Daarnaast willen we begrippen goed 
uitleggen met nieuw te maken animaties en 
voorlichting op verschillende  niveaus. 
 
We beginnen heel eenvoudig, over de werking 
van het hart, en we leggen basisbegrippen uit. 
We willen dat gedifferentieerd doen, zodat men 
dieper kan klikken om ook meer verdiepende 
informatie te krijgen, maar wel steeds op een 
toegankelijke manier zodat de informatiezoeker 
niet al afhaakt nog voordat enig begrip heeft 
kunnen ontstaan. De uiteindelijke volhouders 
kunnen dan belanden in teksten van richtlijnen 
of wetenschappelijke artikelen, maar niet nadat 
eerst allerlei uitleg heeft kunnen plaatsvinden 
op een interactieve manier. 
 
Daarnaast willen we ook gebruikmaken van 
Social Awareness campagnes, benefietbijeen-
komsten en Crowdfunding campagnes, nieuws- 
brieven, het houden van lezingen op (hoge)- 
scholen, universiteiten en ziekenhuizen en 
eventuele Merchandising, dit alles gericht op 
kennisverbreding voor patiënten, familieleden 
en het publiek en ter bevordering van begrip / 
belangstelling voor, en deelname aan, weten-
schappelijk onderzoek naar cardiomyopathieën.

Website Nederlands

Website Engels

https://cardiomyopathie-onderzoek.nl/
https://cardiomyopathie-onderzoek.nl/
https://www.youtube.com/channel/UC6BNblgdELrAHZJyXaCcKhw/videos
https://cardiomyopathie-onderzoek.nl/
https://cardiomyopathy-research.nl/
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