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Voor een kennisinstituut als het onze is 
vertrouwen van wezenlijk belang. De 
samenleving moet er van op aan kunnen 
dat wat wij zeggen, ook echt zo is. Onze 
onafhankelijke positie is daarbij cruciaal. 
Die onafhankelijkheid houdt in dat we het 
recht en de plicht hebben om op vragen 
wetenschappelijk het juiste antwoord te 
geven. Dat leidt tot wetenschappelijke 
kwaliteitsproducten, die een duidelijk 
maatschappelijk doel dienen. De onder-
werpen waar we ons mee bezighouden, 
gaan immers iedereen aan. 
Ook in 2010 kregen we te maken met 
diverse bedreigingen op gebied van 
volksgezondheid en milieu. De vulkanische 
aswolk die vanuit IJsland over Europa 
dreef, de Q-koorts die mens en dier in z’n 
greep hield, multiresistente bacteriën die 
steeds vaker voorkomen. De duiding van 
deze risico’s voor gezondheid en leefmilieu 
vergen veel kennis en samenwerking met 
andere belangrijke partijen.

Het RIVM staat midden in de samenleving 
en is er voor de professional en de burger. 
Daarbij zullen we steeds beter aansluiten 
bij de behoeftes van onze doelgroepen, 
onder andere via de sociale media. Want 
kennis is mensenwerk. RIVM-ers zijn trots 
op hun werk. Het zijn gedreven weten-
schappers die zich inzetten voor onze 
primaire taak: kennis over gezondheid en 
milieu ten dienste brengen van de publieke 
zaak. Deze belangrijke maatschappelijke 
taak nemen we graag op ons. Betrokken, 
onafhankelijk en deskundig. We vinden het 
prachtig werk, ook nu de overheidsbrede 
taakstelling ons tot scherpere keuzes in 
taken dwingt. Ik heb alle vertrouwen, in 
onze kennis en in de toekomst. 

Prof.dr. André van der Zande
Directeur-Generaal RIVM



Onafhankelijkheid RIVM
De opdrachtgevers van het RIVM zijn 
voornamelijk de ministeries van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 
Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie (EL&I), Infrastructuur en Milieu 
(IenM) en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW). Verder voert het 
instituut opdrachten uit voor Defensie en 
andere departementen en diensten, 
waaronder de inspecties en internationale 
organisaties, zoals de Europese Unie en de 
Verenigde Naties. 
Het RIVM stelt zich ten doel een betrouw-
bare partner te zijn voor de overheid en 
professionals. Opdrachtgevers hebben 
echter geen invloed op de inrichting en
resultaten van de werkzaamheden. Het 
instituut heeft een onafhankelijke positie 
die is vastgelegd in de Wet op het RIVM. 

Onafhankelijkheid is voor het RIVM een 
cruciale randvoorwaarde, zowel bij het 
uitvoeren van zijn taken als bij de afweging 
om strategische kennisallianties aan te 
gaan. Het RIVM garandeert dat er geen 
belangenverstrengeling zal plaatsvinden. 
Beschikbare kennis en informatie mag 
door het RIVM onafhankelijk van 
opdrachtgevers aan derden worden 
verstrekt. 
De wetenschappelijke kwaliteit wordt 
bewaakt door de Commissie van Toezicht. 
Hierin heeft een aantal gerenommeerde 
wetenschappers zitting. Op pagina 26 vindt 
u de samenvatting van het jaarverslag van 
de Commissie van Toezicht.
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Profiel
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) is hét expertise- en regie-
centrum van de overheid dat kennis 
vernieuwt, verzamelt, genereert, integreert 
en toepasbaar maakt voor het publieke 
domein. Het draagt daarmee duurzaam bij 
aan de bevordering van de gezondheid van 
de bevolking en het leefmilieu en de 
bescherming tegen risico’s op gezond-
heidsschade en aantasting van het 
leefmilieu.

Wij dienen het publieke belang
- op een integere wijze en met kennis van 

zaken over gezondheid en leefmilieu
- door samen met partners risico’s te 

signaleren, evalueren en aan te pakken
- door kennis te delen met nationale en 

internationale instanties
- door bij te dragen aan innovaties gericht 

op volksgezondheid en milieu.

Het RIVM
- ontwikkelt, integreert en onderhoudt 

kennis en expertise samen met partners 
en leert van instituten en overheden in 
andere landen en van het bedrijfsleven

- verricht onderzoek gericht op onder-
steuning van beleid en uitoefening van 
toezicht op het terrein van de volksge-
zondheid en het leefmilieu

- voert zijn werkzaamheden in opdracht 
uit, maar blijft wetenschappelijk 
onafhankelijk

- maakt zijn kennis beschikbaar en 
toepasbaar voor de opdrachtgevers en 
andere gebruikers in binnen- en 
buitenland

- voert wettelijke taken uit
- signaleert en rapporteert trends in de 

publieke gezondheid en het leefmilieu
- treedt op tijdens calamiteiten met 

kennis, middelen en menskracht
- voert regie op preventie, interventie, 

nazorg en kennis
- faciliteert en coördineert netwerken van 

professionals en uitvoeringsorganisaties
- neemt de uitvoering van tijdelijke taken 

ter hand die op een later moment door 
anderen uitgevoerd kunnen worden. 
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Communicatie rond 
HPV-vaccinatie 
verbeterd
Het RIVM heeft de communicatie rond de 
HPV-vaccinatie tegen baarmoederhals-
kanker verbeterd. Om beter in contact te 
komen met de doelgroep werd in de 
tweede voorlichtingsronde in 2010 een 
wekelijks chat-spreekuur gehouden.  
Ook door filmpjes van meisjes, ouders en 
deskundigen op de website Prik en 
Bescherm is de voorlichting beter afge-
stemd op het publiek.  
In 2009 was er sprake van een sterke 
antivaccinatielobby, die resulteerde in een 
lagere opkomst dan verwacht. In de 
voorlichting over de vaccinatie was er toen 
nog te veel eenrichtingsverkeer, vaak via 
traditionele middelen. Vandaar dat in 2010 
de dialoog is opgezocht met de meisjes en 
hun ouders. Het doel hiervan was dat 
meisjes met hun ouders op basis van de 
juiste informatie een afgewogen keuze 
konden maken tussen wel of niet inenten 
tegen baarmoederhalskanker. 
Al was het primaire doel van de nieuwe 
campagne niet verhoging van de vaccinatie-
graad, toch is die met 5% gestegen. De 
verwachting is overigens dat de vaccinatie-
graad voor HPV geleidelijk verder zal 
toenemen. 

Grote kwaliteits-
verschillen in 
gezondheidszorg
De toegankelijkheid van de zorg in Nederland 
is onverminderd goed. Voorzieningen zijn 
dichtbij en toegankelijk. Weinig mensen 
zien af van een bezoek aan de arts vanwege 
de kosten. Wel zijn de onderlinge verschillen 
tussen zorgverleners groot, zowel in prijs 
als in kwaliteit. Dat concludeerden de 
auteurs van de Zorgbalans 2010.
Net als de Zorgbalans 2008 laat ook die van 
2010 zien dat de afstemming en coördinatie 
tussen zorgverleners beter kan. Vier op de 
tien reumapatiënten moeten bijvoorbeeld 
vaker hetzelfde verhaal vertellen tegen 
steeds andere artsen en verpleegkundigen. 
Met behulp van 125 indicatoren beschrijft 
de Zorgbalans de toegankelijkheid, 
kwaliteit en kosten van de Nederlandse 
gezondheidszorg. Het RIVM brengt de 
Zorgbalans sinds 2006 om de twee jaar uit. 

Projecten en  
onderzoek

Resistente bacteriën 
bij mens en dier

In 2010 doen diverse berichten de ronde 
over resistente bacteriën in Europa. Zo 
wordt in augustus in Engeland melding 
gemaakt van de opkomst van het 
zogeheten NDM-1 enzym, dat wordt 
aangemaakt door bijvoorbeeld de E. coli 
bacterie bij patiënten die behandeld zijn 
in of gereisd hebben door India, Pakistan 
en Bangladesh. Bacteriën met dit enzym 
zijn ongevoelig voor de meeste soorten 
antibiotica, waardoor ernstige infecties 
moeilijk of zelfs niet meer te behandelen 
zijn. Ook in Nederland is vorig jaar bij 
twee personen een bacterie met NDM-1 
enzym gevonden. 

Daarnaast worden ESBL-producerende 
bacteriën aangetroffen bij rauw 
kippenvlees in Nederlandse winkels. 
Het RIVM wijst nadrukkelijk op de 
adviezen voor verhitting van het vlees 
en keukenhygiëne. Vooralsnog ziet het 
RIVM geen aanleiding om het eten van 
kippenvlees te ontraden dan wel kip uit 
de handel te nemen. 
ESBL’s zijn enzymen die in staat zijn 
een belangrijke groep antibiotica, de 
penicillines en cefalosporines, 
onwerkzaam te maken. Resistentie door 
ESBL-productie betekent in de praktijk 
dat deze antibiotica niet meer voor de 
behandeling gebruikt kunnen worden. 
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Zoet verleidt jongeren 
tot eerder en meer 
alcoholgebruik
De zoete smaak van sommige alcohol-
houdende dranken verlaagt de drempel 
om sneller en meer alcohol te gaan 
drinken op jonge leeftijd. De smaak-
samenstelling van deze dranken zorgt  
voor smaakherkenning en waarderings-
reacties in de hersenen, waardoor de 
aversie tegen alcohol onderdrukt kan 
worden. Dit bleek uit onderzoek van het 
RIVM in 2010. 
In drankjes die populair zijn bij jongeren 
(met alcoholpercentages tot 15%) bleek de 
hoeveelheid suiker per liter vergelijkbaar 
te zijn met die van normale fruitsappen en 
frisdranken. Doordat jongeren meestal 
aan de bittere smaak van alcohol moeten 
wennen, geven de vertrouwde smaken 
van frisdranken een stimulans om 
makkelijker aan deze alcoholhoudende 
dranken te beginnen. 

REACH: op weg naar 
veilig gebruik 
chemische stoffen
Eind 2010 zijn door het bedrijfsleven 
circa 25.000 registraties (dossiers over 
risico’s voor mens en milieu van 
specifiek gebruik van een chemische 
stof) opgeleverd voor circa 4.300 
chemische stoffen. 
Bureau REACH van het RIVM onder-
steunde het Europees Chemicaliën 
Agentschap (ECHA) en de Nederlandse 
rijksoverheid bij dit proces. Het RIVM  
beoordeelde ontwerpbesluiten waarin 
ECHA de kwaliteit van de registraties 
toetst. Ook verzorgde het RIVM de 
voorbereiding van het Nederlandse 
voorstel om het gebruik van een 
bepaalde gevaarlijke stof aan zware 
beperkingen te onderwerpen en om 
marktbeperkingen aan een andere 
gevaarlijke stof op te leggen. Daling aantal 

Q-koorts gevallen  
in 2010
Het aantal Q-koorts gevallen bij mensen 
daalde in 2010 spectaculair. De ruimingen 
van melkgeiten en melkschapen vanaf 
december 2009, en de vaccinatie van 
geiten en schapen lijken daarmee 
effectieve maatregelen te zijn geweest.  
Werden er in 2009 nog 2354 ziektegeval-
len gemeld; in 2010 waren dat er 506. Er 
deed zich geen piek voor in de meldingen 
na het lammerseizoen. Niettemin 

ligt het aantal meldingen in 2010 nog 
aanzienlijk hoger dan wat in 2007 als 
‘zeer hoog’ ervaren werd. De meeste 
meldingen kwamen steeds uit de 
zuidelijke provincies. 
Het RIVM deed in 2010 onderzoek naar 
de verspreiding van de Q-koorts-bacterie, 
die klachten als koorts, heftige hoofdpijn 
en longontsteking kan veroorzaken. De 
meeste mensen lopen Q-koorts op door 
het inademen van lucht waar de bacterie 
in zit. Vooral tijdens de lammerperiode 
van geiten en schapen kunnen mensen 
besmette stofdeeltjes inademen. 

Projecten en onderzoek
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IJslandse aswolk 
boven West-Europa

Als gevolg van vulkaanuitbarstingen op 
IJsland dreven in april aswolken op 
grote hoogte over West-Europa. De 
meetgegevens van de 50 meetstations 
van het Landelijk Meetnet 
Luchtkwaliteit van het RIVM werden 
gebruikt om de gezondheidsrisico’s van 
de aswolk voor Nederland te schatten.
Bij de LML-metingen van fijn stof en 
zwaveldioxide werden slechts inciden-
teel licht verhoogde waardes waar-
genomen, die mogelijk werden veroor- 
zaakt door de vulkaan. Daarnaast zijn 
ook achteraf extra analyses uitgevoerd 
op regenwater om mogelijk verhoogde 
of veranderde neerslagpatronen waar 
te nemen. Lichte verhogingen zijn 
gevonden in de neerslag van sulfaat en 
fluoride. Deze verhogingen waren zo 
gering dat het niet nodig was om extra 
maatregelen te nemen. 

Andere aanpak  
NL de Maat

NL de Maat is een landelijk onderzoek om 
de leefstijl en gezondheid van de 
Nederlandse bevolking in kaart te 
brengen, gericht op onder meer over-
gewicht, verhoogd cholesterol, hoge 
bloeddruk en diabetes. De onderzoekers 
hanteerden in 2010 een vernieuwde 
werkwijze bij de laatste twee deelnemende 
gemeentes. In Amersfoort en Alkmaar 
werd extra aandacht besteed aan de 
werving van deelnemers, waarbij onder 
meer huisbezoeken werden afgelegd.
Het blijkt steeds lastiger te zijn om 
mensen bereid te vinden aan een dergelijk 
onderzoek mee te doen. In 2009 was de 
opkomst ongeveer 30%; met de nieuwe 
intensieve wervingsmethode is de 
opkomst circa 45%. In totaal zijn ongeveer 
14.000 Nederlanders uitgenodigd, 
verspreid over zeven gemeenten. Eerder 
werd onderzoek gedaan in Tilburg, 
Oudewater, Groningen, Haarlemmermeer 
en Vlaardingen.
De laatste deelnemers zijn in december 
2010 onderzocht. De gegevensverwerking 
is in volle gang; de resultaten zijn rond de 
zomer van 2011 bekend.

Ruim duizend 
meldingen via 
cosmeticaklachten.nl
Op de website www.cosmeticaklachten.nl 
van het RIVM kwamen in 2010 ruim 1000 
meldingen van klachten binnen die 
mogelijk door cosmetica zijn veroorzaakt. 
De meest voorkomende klachten betreffen 
roodheid en jeuk. Klachten komen voor- 
namelijk voor op of rondom de oogleden 
en in het gezicht. Make-up (vooral oog- 
make-up) en huidverzorgingsproducten 
zijn de meest gemelde productcategorieën. 
Consumenten kunnen huidklachten en 
andere overgevoeligheidsreacties na het 
gebruik van cosmetica online melden.  
Het meldpunt www.cosmeticaklachten.nl 
is onderdeel van een driejarig onderzoek, 
dat wordt uitgevoerd in samenwerking 
met aangesloten dermatologen, 
huisartsen en de Nederlandse Cosmetica 
Vereniging. Het onderzoek wordt in de 
zomer van 2011 geëvalueerd.
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Ziekte van Lyme 
neemt toe

De ziekte van Lyme neemt sinds 1994 
elk jaar toe in Nederland. Dit bleek uit 
een landelijk onderzoek dat het RIVM 
in 2010 publiceerde. Huisartsen 
hebben in 2009 bij circa 22.000 
mensen in Nederland een rode 
ringvormige uitslag op de huid 
vastgesteld, het eerste teken van de 
ziekte van Lyme. Dat zijn 5000 mensen 
meer dan in 2005. De beet van een 
teek kan een bacterie overbrengen die 
de ziekte van Lyme veroorzaakt. Ook 
het aantal mensen dat de huisarts 
heeft bezocht vanwege een tekenbeet 
is toegenomen. Daarmee wordt de 
stijgende trend voortgezet. 
Sinds enkele jaren wordt aan het begin 
van het tekenseizoen - eind maart - de 
Week van de Teek gehouden. Deze 
themaweek is bedoeld om tekenbeten 
en de ziekte van Lyme te voorkomen, 
door gerichte voorlichting te geven. In 
2010 was de Week van de Teek vooral 
gericht op mensen die ‘in het groen’ 
werkzaam zijn, zoals boswachters.

Risico’s van 
nanotechnologie

Nanotechnologie wordt gezien als een 
baanbrekende technologie. Gefabriceerde 
vrije en onafbreekbare nanodeeltjes 
kunnen echter nadelige gevolgen voor 
mens en milieu hebben. Internationaal 
investeren overheden gecoördineerd in het 
zo snel mogelijk vergaren van kennis over 
deze nadelen. Voor Nederland vervult 
RIVM hierin een spilfunctie. Het RIVM 
Kennis- en Informatiepunt Risico’s van 
nanotechnologie ondersteunt de rijksover-
heid en informeert professionals. 
In 2010 deed het RIVM voorstellen om tot 
een geaccepteerde definitie van nano-
materialen te  komen. Ook liet het RIVM 
metingen verrichten in voeding en 
consumentenproducten die nu al op de 
markt zijn. In samenwerking met TNO 
werden inhalatiestudies verricht. Voor de 
meest gebruikte nanomaterialen zijn 
tijdelijke referentiewaarden afgeleid ter 
beperking van blootstelling op de 
werkplek.

Vijfde VTV: Van gezond 
naar beter

Het was een jubileum voor de 
Volksgezondheid Toekomst Verkenning in 
2010. 
In deze vijfde VTV, getiteld ‘Van gezond 
naar beter’, concludeerde het RIVM dat 
Nederland moet blijven investeren in de 
gezondheid van burgers. Het gaat goed 
met de volksgezondheid, maar nog lang 
niet goed genoeg. Zo is wel de levensver-
wachting van Nederlanders de laatste jaren 
flink toegenomen, maar de gezondheids-
achterstanden zijn nog steeds groot en 
hardnekkig. Bovendien is iedereen hard 
nodig in een vergrijzende economie. Het 
beleid vergt daadkracht en regie, en moet 
zich meer richten op het terugdringen van 
lichamelijke en psychische beperkingen.
Maar preventie heeft potentie, en vanuit 
de visie van deze VTV kan de volgende stap 
‘van gezond naar beter’ worden gezet. 

12 | Van gezond naar beter

Projecten en onderzoek
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RIVM en UU werken 
samen aan 
alternatieven voor 
dierproeven

Eind 2010 werd het Nationaal Kennis 
Centrum Alternatieven voor dierproe-
ven opgericht bij het RIVM. Na meer 
dan een jaar voorbereidingstijd was de 
officiële organisatorische inbedding 
een feit. 
Het NKCA coördineert kennisdeling op 
het gebied van alternatieven voor 
dierproeven in Nederland. Door betere 
samenwerking moeten innovatieve 
methoden sneller in gebruik worden 
genomen, zodat dierexperimenteel 
onderzoek steeds verder wordt 
Vervangen, Verminderd en Verfijnd 
(3V’s). 
Op diverse gebieden valt winst te 
behalen door de doorstroom van 
kennis te verbeteren op het gebied van 
de 3 V’s. Denk hierbij aan onderzoek 
naar kanker en andere ziekten, naar de 
ontwikkeling en kwaliteitsbewaking 
van geneesmiddelen – waaronder sera 
en vaccins – en op het gebied van de 
vernieuwing van de risicobeoordeling 
van chemische stoffen. 
Het NKCA heeft een wettelijke status en 
is een samenwerkingsverband van het 
RIVM met de faculteit Diergeneeskunde 
van de Universiteit Utrecht.

Advies over 
geluidhinder JSF en 
AWACS
Op verzoek van de Provincie Friesland en 
het Ministerie van Defensie voerde het 
RIVM een second opinion uit over de 
geluidhinder van de nieuwe JSF-toestellen. 
De belangrijkste conclusie was dat binnen 
de huidige geluidszone van de luchtmacht-
basis Leeuwarden het stationeren van de 
JSF mogelijk is, op grond van de huidige 
inzichten. Er blijft nog wel onzekerheid over 
de precieze geluidbelasting. Een goed 
geluidmeetprogramma zal in de praktijk 
meer duidelijkheid bieden en kan het 
vliegen binnen de geluidszone waarborgen.

Eerder bracht het RIVM een advies uit over 
de geluidhinder bij omwonenden bij 
Onderbanken, nabij de NAVO-luchtmacht-
basis Geilenkirchen. Dit is gedaan naar 
aanleiding van ernstige bezorgdheid van 
bewoners. In 2010 is het RIVM een 
vervolgonderzoek gestart naar de hinder 
door AWACS-toestellen, op basis van tien 
scenario’s. Daaruit blijkt dat de grootste 
reductie in geluidhinder, 25%, wordt 
bereikt met een scenario waarbij meer 
vliegbewegingen in noordelijke richting 
plaatsvinden (‘noordelijke route’).  
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Mogelijke 
gezondheidsrisico’s 
rond twee bedrijven 
Het RIVM deed vorig jaar onderzoek bij 
twee bedrijven waar mogelijk gezond-
heidsrisico’s voor omwonenden zijn 
ontstaan. 
In 2009 werd ontdekt dat het bedrijf 
Sterigenics in Zoetermeer in de vooraf-
gaande jaren teveel ethyleenoxide had 
uitgestoten. Ethyleenoxide is een kanker-
verwekkende stof die het bedrijf gebruikte 
om medische artikelen te steriliseren. Dit 
leidde tot grote verontwaardiging en 
bezorgdheid bij omwonenden en gemeente-
raad. Daarop heeft de GGD Zuid-Holland 
West het RIVM gevraagd om de 
gezondheids risico’s te beoordelen.
Uit het eerste onderzoek bleek dat circa 
2000 omwonenden en werknemers van 
het bedrijf Sterigenics een gering extra 
risico op kanker hadden gelopen ter 
grootte van 1 à 2 per 100.000 in de periode 
2006-2008. Het onderzoek naar de periode 
daarvóór wordt binnenkort afgerond. 

20 jaar 
bevolkingsonderzoek 
borstkanker
In 2010 bestond het Nederlandse 
bevolkingsonderzoek naar borstkanker 
20 jaar. Het RIVM en de vijf regionale 
screeningsorganisaties organiseerden in 
het kader daarvan een internationaal 
symposium. Deelnemers uit diverse 
Europese landen kwamen bij elkaar om 
kennis uit te wisselen over 
borstkankeronderzoek. 

Het bevolkingsonderzoek naar borstkan-
ker in Nederland valt op door zijn hoge 
opkomst: 83 procent van de opgeroepen 
vrouwen in de leeftijd van 50 tot en met 
75 jaar laat zich eens in de twee jaar 
onderzoeken. Die hoge opkomst wordt 
onder meer verklaard door de 66 veelal 
mobiele onderzoekscentra in de eigen 
buurt of stad. Remco Reij, programma-
coördinator bevolkingsonderzoek naar 
borstkanker: ‘Dankzij de screening 
hebben we in totaal ongeveer veertien-
duizend vrouwen het leven kunnen 
redden. De sterfte aan borstkanker is 
met naar schatting een kwart tot 
eenderde teruggebracht.’

Daarnaast is het RIVM gevraagd inzicht te 
geven in de stoffen die het bedrijf 
Thermphos in Vlissingen uitstoot en in de 
effecten daarvan op de gezondheid. 
De provincie Zeeland ontvangt de laatste 
jaren steeds meer klachten van mensen 
die in het Sloegebied van Oost-Vlissingen 
wonen of werken. Het gaat in eerste 
instantie om stank, irritatie van de ogen 
en slijmvliezen, maar er zijn ook zorgen 
over blijvende effecten op de gezondheid. 
De klachten worden toegeschreven aan de 
uitstoot van het bedrijf Thermphos, 
producent van fosfor en 
fosforverbindingen. 
Het RIVM heeft onder meer verspreidings-
berekeningen gemaakt van de stoffen die 
de fabriek uitstoot. De resultaten daarvan 
stroken niet met de waarnemingen van de 
bewoners. Hierop heeft de provincie het 
RIVM gevraagd om haar te adviseren over 
alle mogelijkheden van verder onderzoek 
naar de invloed van Thermphos op de 
gezondheid. Binnenkort gaat een vervolg-
onderzoek van start. 

Projecten en onderzoek 
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Projecten en onderzoek 

Exotische muggen 
risico voor nieuwe 
infectieziekten in 
Nederland

Eind juli werden exotische muggen 
aangetroffen in de Brabantse plaatsen 
Heijningen, Oosterhout en Oss. Het ging 
om de Aziatische tijgermug, rotspoelmug 
en gele koortsmug. De gevonden muggen 
kunnen drager zijn van virussen die 
ernstige ziektes als gele koorts, knokkel-
koorts, West-Nijlkoorts en chikungunya 
veroorzaken. 
Het Centrum Infectieziektebestrijding van 
het RIVM coördineert de preventie en 
bestrijding van infectieziekten en speelt 
een rol in de bestrijding van deze muggen. 
In totaal werden in 2010 op zes bedrijven in 
Brabant, Limburg en Utrecht, waar banden 
worden verhandeld, exotische muggen-
soorten aangetroffen en bestreden. Als 
deze exotische muggensoorten zich 
eenmaal gevestigd hebben, is het vrijwel 
onmogelijk om ze uit te roeien. 

Gezondheid dicht bij 
huis

Het RIVM ondersteunt bij het maken van 
gemeentelijk gezondheidsbeleid, met als 
doel gezonder gedrag van de inwoners en 
een gezondere omgeving. Zo verscheen in 
2010 de digitale Handreiking Gezonde 
Gemeente, die bruikbaar is voor iedereen 
die te maken heeft met het ontwikkelen en 
uitvoeren van gemeentelijk gezondheids-
beleid. Iedere gemeente in Nederland is 
verantwoordelijk voor het maken van een 
eigen nota gemeentelijk gezondheids-
beleid. Hierin staat wat de gemeente doet 
om de gezondheid van haar inwoners te 
bevorderen. 

Daarnaast bracht het RIVM de Handleiding 
Gezonde School voor het basisonderwijs 
uit. Dit praktische document is bedoeld 
voor professionals die scholen begeleiden 
bij gezondheidsbevorderende activiteiten. 
Dit kunnen beleidsmatige maatregelen 
zijn, maar ook educatie of aanpassingen 
van de omgeving. Denk bij dat laatste 
bijvoorbeeld aan schoolpleinen die 
uitnodigen tot bewegen of klaslokalen 
met voldoende frisse lucht.
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Samenwerkingsverbanden
Het RIVM heeft nationaal én internationaal 
veel samenwerkingspartners. Zo werkt het 
RIVM in Nederland bijvoorbeeld samen 
met onderzoeksinstituten als TNO, NIVEL, 
RIKILT, KNMI, de Waterdienst van RWS, 
Deltares, SenterNovem en diverse 
universiteiten. Ook de contacten met de 
planbureaus zijn belangrijk. Bovendien 
worden nauwe en functionele banden 
onderhouden met gemeenten, provincies 
en GGD’en.

Internationaal maakt het RIVM deel uit van 
diverse netwerken ter ondersteuning van 
de Europese Commissie. Daarnaast werkt 
het RIVM samen met instituten als het 
European Centre for Disease Prevention 
and Control (ECDC) in Stockholm, de 
European Food Safety Authority (EFSA) in 
Parma, de Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD) in 
Parijs, het European Medicines Agency in 
Londen (EMEA), de European Directorate 
for the Quality of Medicins (EDQM) in 
Straatsburg, de European Environment 
Agency in Kopenhagen en het European 
Chemical Agency (ECHA) in Helsinki. Ook 
met de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) en de Wereldbank heeft het RIVM 
goede contacten.

Organogram per 1 januari 2011

Directeur-Generaal: prof.dr. André van der Zande
Plv. Directeur-Generaal: drs. Niek Parlevliet
Directeur Centrum Infectieziektebestrijding: prof.dr. Roel Coutinho
Directeur sector Volksgezondheid en Zorg: dr.ir. Moniek Pieters
Waarnemend directeur sector Voeding, Geneesmiddelen en Consumentenveiligheid: dr.ir. Moniek Pieters
Directeur sector Milieu en Veiligheid: dr.ir. Reinout Woittiez 

Organisatie 
en financiën

Directeur-Generaal

Bureau Bestuursondersteuning 
Strategie en Internationaal (BSI)

plaatsvervangend  
Directeur-Generaal

Directie Human Resources 
Management (HRM)  

Facilitair Bedrijf (FB) 

Afdeling Corporate  
Communicatie (COM) 

Directie Financiën (FIN)

Directie Bedrijfscontinuïteit, 
Veiligheid en KAM-zorg (BVK) 

Tijdelijke Werkorganisatie 
IT-bedrijf

Projectbureau  
Nieuwe Huisvesting

Sector Voeding,  
Geneesmiddelen en  
Consumenten- 
veiligheid (VGC)

Sector Volksgezond-
heid en Zorg (V&Z)

Centrum  
Infectieziekte- 
bestrijding (CIb)

Sector Milieu en 
Veiligheid (MEV)

Regionale Coördinatie 
Programma’s (RCP)
Inkoop, Opslag en 
Distributie (IOD)
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Jaarrekening 2010

Exploitatiestaat 2010 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving A   
Oorspronkelijk 
vastgestelde 
begroting    

B         
Realisatie

C = B - A    
Verschil 

Baten

Opbrengst VWS-eigenaar  13.144  20.886  7.742 

Opbrengst VWS-opdrachtgevers  104.296  110.428  6.132 

Opbrengst I&M  48.686  47.248  1.438-

Opbrengst ELI  650  4.699  4.049 

Opbrengst overige departementen  2.500  7.403  4.903 

Opbrengst derden  170.205  164.959  5.246-

Rentebaten  1.050  394  656-

Vrijval voorzieningen  -    965  965 

Bijzondere baten  -    2.196  2.196 

Totaal baten  340.531  359.179  18.648 

Lasten

Apparaatskosten  335.355  353.085  17.730 

Rentelasten  393  381  12-

Afschrijvingskosten  4.783  4.670  113-

Dotaties voorzieningen  -    4.162  4.162 

Totaal lasten  340.531  362.298  21.767 

Saldo van baten en lasten  -    3.119-  3.119-

Balans per 31-12-2010 (bedragen x € 1.000)

31-12-2010 31-12-2009

Activa

Immateriële activa  826  1.354 

Materiële activa  8.936  8.171 

- grond en gebouwen  -    -   

- installaties  2.433  2.000 

- overige materiële activa  6.503  6.171 

Voorraden  17.200  20.240 

Debiteuren  9.997  7.822 

Nog te ontvangen  55.354  

Liquide middelen  28.943  59.880 

Totaal activa  121.256  151.931 

Passiva

Eigen vermogen  4.571  8.156 

- exploitatiereserve  7.690  8.685 

- verplichte reserve -

- onverdeeld resultaat  3.119-  529-

Leningen bij het Ministerie van Financiën  -       

Voorzieningen  16.332  15.087 

Crediteuren  8.863  8.312 

Nog te betalen  91.490  

Totaal passiva  121.256  151.931 
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Toelichting 
jaarrekening 
De exploitatiestaat laat zien dat de 
realisatie van baten en lasten aanzienlijk 
hoger ligt dan de begroting. Dit is voor-
namelijk toe te schrijven aan de voorge-
schreven systematiek bij het opmaken van 
de begroting, waardoor slechts harde 
toezeggingen van primaire opdrachtgevers 
zijn opgenomen. In de realisatie zijn ook 
begrepen de baten en lasten inzake in de 
loop van het boekjaar verstrekte opdrach-
ten. Het saldo van baten en lasten over 
2010 bedraagt € 3,1 miljoen negatief. 
De belangrijkste oorzaken hiervan 
betreffen de frictiekosten die met de 
verschillende uitplaatsingstrajecten 
gepaard gaan, een negatief exploitatie-
resultaat van de voormalige entadmini-
straties en een getroffen voorziening voor 
verlieslatende EU-projecten.

Personeel
Het RIVM had eind 2010 1570 medewerkers 
in dienst. In fulltime banen omgezet was 
dat 1349 fte. Daarvan was 49% vrouw. 
Binnen het RIVM functioneren 285 
vrouwen op of boven universitair niveau  
(= 36% van de hele groep). Van de mannen 
functioneert 46% op of boven universitair 
niveau. Het RIVM had in 2010 23 hoog-
leraren in dienst.
De gemiddelde leeftijd van de RIVM’er is 
46 jaar en de gemiddelde diensttijd is  
12 jaar. 

Het ziekteverzuim was over het hele jaar 
gemeten 3,6%. Het verzuimpercentage is 
daarmee 0,6% lager dan de voor het RIVM 
vastgestelde maximumnorm van 4,2%. 

In het medewerkerstevredenheidsonder-
zoek scoorde het RIVM als geheel een 7,2. 

Het RIVM deelde het terrein in 2010 met 
het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) en 
het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL). De milieuvergunning is afgegeven 
voor het gehele terrein en diverse milieu-
aspecten worden gedeeld, zoals afvalwater 
en afvalinzameling. Hierdoor geeft het 
milieujaarverslag een weergave van het 
RIVM, NVI en PBL.
Het RIVM heeft vanaf 2008 een gecombi-
neerde nieuwe vergunning (zogenaamde 
Vergunning Op Hoofdzaken) verkregen in 
het kader van de Wet Milieubeheer en de 
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. 

Tevens is een Bedrijfsmilieuplan vast-
gesteld voor de periode 2007 tot en met 
2010. In het Bedrijfsmilieuplan zijn diverse 
verbetermaatregelen opgenomen, zoals 
bodembeschermende voorzieningen, een 
centraal chemicaliënregistratiesysteem en 
duurzaam inkopen. De meeste verbeter-
maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd en 
enkele verbetermaatregelen worden 
gecontinueerd de komende jaren. Deze 
laatste verbetermaatregelen zijn opgeno-
men in het nieuwe Bedrijfsmilieuplan voor 
de periode 2011-2014, dat eind 2010 is 
goedgekeurd. 

De milieubelasting van het RIVM, NVI en 
PBL in het jaar 2010:
-  Het waterverbruik is in vergelijking met 

2009 met 6% afgenomen tot 117.700 m3 
als gevolg van de afname van het 
waterverbruik door het sterilisatieproces.

-  De hoeveelheid vervuilingseenheden in 
het afvalwater is in vergelijking met 2009 
toegenomen van 690 tot 707 als gevolg 
van meer lozingen van organische 
stoffen.

-  De totale hoeveelheid afvalstoffen is in 
vergelijking met 2009 met 4% afgenomen 
tot 765 ton. De afvalstoffen zijn onder 
meer oud papier, bedrijfsafval en 
laboratoriumafval. 

In 2010 hebben het RIVM, NVI en PBL circa 
5 miljoen euro uitgegeven aan milieu-, 
energie- en waterkosten (onder andere 
energieverbruik, afvalverwerking en 
heffingen voor afvalwater).

Hoofdpunten Milieujaarverslag

24  |  Jaaroverzicht 2010



26  |  Jaaroverzicht 2010 Jaaroverzicht 2010  |  27

De Commissie van Toezicht (CvT) heeft tot 
taak het wetenschappelijk niveau van het 
RIVM te bewaken. Dit doet zij door toezicht 
te houden op én te adviseren over het 
niveau en de kwaliteit van uitvoering van 
het onderzoek en het kwaliteitssysteem 
van het RIVM. Op basis van haar bevindingen 
stelt de Commissie jaarlijks een verklaring 
op over het kwaliteitsniveau van het 
onderzoek en het kwaliteitssysteem van 
het RIVM. Haar oordeel rapporteert zij 
vervolgens aan de eigenaar van het RIVM, 
de pSG van het Ministerie van VWS.

Bijzondere aandacht ging in 2010 uit naar 
de commotie rondom de Q-koorts. De 
Commissie heeft zich uitvoerig over dit 
onderwerp laten informeren.

Evenals in de voorgaande jaren heeft de 
Commissie zich uitvoerig laten informeren 
over de gevolgen van invulling van de 
taakstelling die vanuit de Rijksoverheid aan 
het RIVM is opgelegd. Het RIVM kiest voor 
het continueren van het werkveld in de 
volle breedte, minder door eigen onderzoek 
maar door meer regietaken. Dit betekent 
dat de onderzoeksbasis binnen het instituut 
smaller wordt en dat het instituut meer 
afhankelijk wordt van resultaten van 
onderzoek dat elders wordt uitgevoerd.  

Dat is voor de Commissie – vanuit het 
oogpunt van wetenschappelijke kwaliteit –  
ook in 2010 een punt van zorg. Met de 
eigenaar van het RIVM en de verschillende 
opdrachtgevende departementen worden 
strategische discussies gevoerd.
De Commissie heeft kennis genomen van 
het in 2010 door de wndDG ingezette 
intensieve veranderprogramma voor 
herinrichting van enkele bedrijfsvoerings-
onderdelen. De Commissie blijft de 
ontwikkelingen volgen en de mogelijke 
invloed daarvan op de wetenschappelijke 
kwaliteit, ook op het gebied van interna-
tionale activiteiten.

Het jaar 2010 heeft ook in het teken 
gestaan van de keuze van de SOR 
(Strategisch Onderzoek RIVM)-projecten 
die in 2011 mogen starten in het kader van 
een nieuwe ronde SOR 2011-2014. De 
Commissie spreekt waardering uit over 
haar vroege betrokkenheid.
Naar aanleiding van de Jaarrapportage SOR 
2009 geeft de Commissie aan meer 
behoefte te hebben aan betere inhoude-
lijke (voortgangs)informatie en over de 
keuzes die zijn gemaakt.
Tevens vraagt de Commissie extra aandacht 
voor de communicatieve aantrekkelijkheid 
van de Jaarrapportage SOR.

In 2010 hebben twee wetenschappelijke 
audits plaatsgevonden: de 
Wetenschappelijke audit VGC ‘Beoordeling 
Geneesmiddelen en medische producten’ 
en de Wetenschappelijke audit Centrum 
Infectieziektebestrijding 2010.
De Commissie is tevreden over de 
grondigheid waarmee de audits ter hand 
worden genomen. 
Ten tijde van de Wetenschappelijke audit 
VGC ‘Beoordeling Geneesmiddelen en 
medische producten’ is er een herschikking 
van taken en bemensing in voorbereiding 
tussen het RIVM en het agentschap College 
ter Beoordeling van Geneesmiddelen 
(aCBG). Het RIVM heeft de opdracht 
gekregen om in samenwerking met de 
ketenpartners een onderzoeksprogramma 
te ontwerpen. De Commissie spreekt haar 
zorg uit over deze ontwikkeling. De 
Commissie is van mening dat de kennis en 
expertise van het RIVM op het gebied van 
farmaceutische analyse, toxicologie en 
biologicals ook voor de toekomst veilig 
gesteld dient te worden door gerichte 
investering. De Commissie blijft de 
ontwikkelingen omtrent dit onderzoeks-
programma ook in 2011 nauwlettend en 
kritisch volgen. 

Commissie van Toezicht
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