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1 Inleiding

Het RIVM heeft kennis en kunde in huis om zijn 
publieke taken op het gebied van infectieziekte
bestrijding, milieu, veiligheid, volksgezondheid  
& zorg uit te voeren. Een essentieel onderdeel 
daarvan zijn de laboratoria. Zij waarborgen dat het 
RIVM het maatschappelijk belang kan dienen: 
· als wetenschappelijk onafhankelijke publieke 

instantie,
· als deskundige, kritische gesprekspartner voor 

beleid en wetenschap, 
· als regisseur voor het veld en, 
· als betrouwbare adviseur voor de regering en 

professionals. 
Deze laboratoriumstrategie geeft richting aan de 
werkzaamheden die nodig zijn om de taken in de 
toekomst goed uit te voeren.

Laboratoriumwerkzaamheden zijn van belang om beleid te 
kunnen ontwikkelen en maatregelen te nemen bij gezond-
heids- of milieuproblemen. Op veel plaatsen in het RIVM zijn 
laboratoriumwerkzaamheden (nat werk) ook onontbeerlijk 
voor advies- en rapportagefuncties (droog werk). Het is 
belangrijk dat medewerkers hun adviezen direct kunnen 
schragen met resultaten uit eigen onderzoek. ‘Hands on-kennis’ 
is nodig om, voor onze adviesfunctie, extern gegenereerde 
laboratoriumkennis op waarde te kunnen schatten.  
Ook maakt het samenwerking met externe laboratoria en 
onderzoeksgroepen mogelijk, wat ons toegang geeft tot daar 
aanwezige kennis. 

Het beheer van de laboratoriuminfrastructuur is zeer complex 
en kostenintensief, en daardoor een uitdaging. Om ook in de 
toekomst de noodzakelijke infrastructuur te kunnen bieden 
en daarmee de noodzakelijke kennis en kunde, is het cruciaal, 
dat de laboratoriuminfrastructuur efficiënt gebruikt wordt. 
Ook moet onderbouwd zijn welke laboratoriumwerkzaam-
heden noodzakelijk zijn. Deze werkzaamheden omvatten alle 
(onderzoeks)activiteiten, inclusief reguliere monitoring buiten 
het RIVM-terrein waarvoor speciale (meet)voorzieningen 
noodzakelijk zijn. Speciale voorzieningen kunnen zijn huis-
vesting, specialistische apparatuur, technische infrastructuur, 
enzovoort.



 

1.1  Opbouw 
De hoofdtekst van dit document (hoofdstuk 2 tot en met 5) 
beschrijft de laboratoriumstrategie in algemene zin. Na de 
inleiding beschrijft het tweede hoofdstuk welke trends en 
factoren RIVM-breed op het gebied van laboratoria aan de 
orde zijn. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 beschreven wat 
de visie van het RIVM is op de laboratoria, voortvloeiend uit 
de geschetste trends, randvoorwaarden en factoren én de 
RIVM-brede visie op de toekomst (RIVM2020). In hoofdstuk 
4 staat uiteengezet welke strategische keuzes belangrijk zijn 
om de kernfuncties van de laboratoria te garanderen.  
In hoofdstuk 5 worden de strategische keuzes voor de  
organisatie van de laboratoria toegelicht. Ten slotte worden 
in de vier bijlagen (A tot en met D) de strategische keuzes die 
uit het voorgaande voortvloeien uitgewerkt en vertaald naar 
de drie specifieke portefeuilles binnen het RIVM: 

 Infectieziektebestrijding (bijlage A) 
 Milieu & Veiligheid (bijlage C) 
 Gezondheid & Zorg (bijlage D) 

Dit is gedaan omdat de aard van de opdrachten per 
opdrachtgever verschilt, en daarmee de strategische keuzes 
per portefeuille anders uitpakken. 
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2  Trends, randvoorwaarden en 
factoren

• Veranderend takenpakket primaire 
opdrachtgevers.

• Gevolgen van technologische ontwikkelingen.
• Effecten van lagere budgetten en hogere kosten.
• Relevante randvoorwaarden.

3 Visie 
• Laboratoriumwerkzaamheden zijn nodig om  

onze primaire taken op het terrein van de  
volksgezondheid en de leefomgeving adequaat  
uit te kunnen voeren.

• We gebruiken de intern- en extern aanwezige 
kennis en infrastructuur optimaal.

• We bewegen mee met maatschappelijke,  
bestuurlijke en technologische veranderingen. 
 

4  Kernfuncties van de 
laboratoria

• Calamiteiten.
• Referentie-, monitoring-, en surveillance.
• Innovatie. 

 

5 Organisatie 
• De laboratoriumsystemen en -processen worden 

geharmoniseerd.
• Er komt een stappenplan om de verhuizing voor te 

bereiden.
• Het personeel wordt breed inzetbaar.
• Nieuwe technologieën worden efficiënt ingezet.
• Opslag, beveiliging, toegang en uitwisseling van 

(big) data worden geregeld.
• De financiering van de laboratoriuminfra structuur 

wordt duurzaam geregeld.
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2  Trends, 
randvoor
waarden 
en factoren

Welke externe ontwikkelingen 
zijn gaande en welke rand
voorwaarden gelden voor de 
laboratoriumwerkzaamheden?

2.1 Trends
Uit de omgevingsanalyses die afgelopen tijd zijn uitgevoerd 
komen enkele trends naar voren die relevant zijn voor de 
laboratoriumstrategie. Deze trends zijn op het gehele RIVM 
van toepassing. 

Het takenpakket van primaire opdrachtgevers verandert
· Taken verschuiven naar decentrale overheden of worden 

toevertrouwd aan het maatschappelijke speelveld. 
· Taken worden op Europees niveau gecentraliseerd.
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Technologische ontwikkelingen veroorzaken risico’s én 
bieden mogelijkheden om die het hoofd te bieden
· Nieuwe technologieën als nanotechnologie en synthetische 

biologie leiden tot nieuwe (gezondheids)risico’s. 
· Nieuwe onderzoeksmethoden, zoals genomics, resulteren 

in een data-explosie.
· Ook burgers en maatschappelijke groeperingen genereren 

en interpreteren data (citizen science).
· Nieuwe geavanceerde, kostenintensieve laboratorium-

technieken kunnen (potentieel) van grote waarde zijn voor 
de uitvoering van de kernfuncties van de RIVM-
laboratioria. 

Minder geld en hogere kosten vereisen 
efficiencymaatregelen 
· Door de financiële crisis zijn minder publieke middelen 

beschikbaar en ontstaat meer concurrentie tussen 
laboratoria. 

· Hogere kwaliteits-, milieu-, en veiligheidseisen leiden tot 
hogere kosten.

· De taakverdeling tussen rijkslaboratoria (zoals het RIVM) 
en laboratoria met rijkstaken (private ondernemingen met 
rijkstaken) wordt heroverwogen.

2.2  Randvoorwaarden en 
factoren 

Bij de uitwerking van de laboratoriumstrategie is uitgegaan 
van een aantal randvoorwaarden en factoren. Bij de uitwer-
king van de strategische keuzes naar de portefeuilles wordt 
nadrukkelijk uitgegaan van de behoefte van de diverse 
primaire opdrachtgevers en is rekening gehouden met 
genoemde randvoorwaarden. De noodzaak van duurzame 
financiering is in hoofdstuk 5 vertaald naar een 
bekostigingsmodel. 

Factoren 
· Het RIVM verhuist in 2018 naar de nieuwe huisvesting op 

het Utrecht Science Park (USP), en heeft daar centrale 
laboratoriumvoorzieningen (Share@lab). 

· De aard van de opdrachten verschilt per opdrachtgever, en 
daarmee per portefeuille van het RIVM 
(Infectieziektebestrijding, Milieu & Veiligheid, 
Volksgezondheid & Zorg). 



 

Trends, randvoorwaarden en factoren

Randvoorwaarden 
· De laboratoriumstrategie is dienend aan de 

RIVM2020-strategie. 
· Tijdens de verhuizing is de uitvoering van de kernfuncties 

gegarandeerd.
· De totale noodzakelijke RIVM-laboratoriuminfrastructuur 

wordt duurzaam gefinancierd.
· De RIVM-laboratoriuminfrastructuur wordt elke vier jaar 

extern geëvalueerd op relevantie en doelmatigheid.



 

3 Visie 

Wat willen we zelf, mede in  
reactie op de externe trends, 
randvoorwaarden en factoren?

Laboratoriumwerkzaamheden zijn nodig om onze primaire 
taken voor volksgezondheid en leefomgeving adequaat te 
kunnen uitvoeren
· We bieden state of the art ondersteuning bij crises, ongevallen 

en rampen (calamiteitenfunctie).
· We garanderen de kwaliteit van de meetgegevens die 

gebruikt worden om de toestand van de volksgezondheid 
en de leefomgeving te duiden (referentie-, monitoring-, en 
surveillancefunctie).

· We voeren onderzoek uit om tijdig te kunnen adviseren 



 

over nieuwe bedreigingen op het terrein van volksgezond-
heid en leefomgeving (innovatie).

We gebruiken de interne en externe kennis, kunde en 
infrastructuur optimaal 
· We regisseren de inzet van laboratoria in Nederland voor 

de kernfuncties (loketfunctie). 
· Op basis van (inter)nationaal erkende unieke kwaliteiten 

en nationale ambities vormen we op enkele speerpunten 
het Europese kenniscentrum, zijn we een erkend speler bij 
de WHO/VN, en hebben we daarvoor een state of the art 
laboratoriuminfrastructuur in huis.

· Onze laboratoriummedewerkers zijn breed inzetbaar en 
onze laboratoriuminfrastructuur is efficiënt ingericht.

· Wij werken samen met externe, partners om efficiënt met 
expertise en middelen om te gaan (samenwerking 
tenzij…).

We bewegen mee met maatschappelijke, bestuurlijke en 
technologische veranderingen
· We stemmen in een veranderend speelveld de uitvoering 

van onze kernfuncties af op de behoefte van rijks- en 
regionale overheden en relevante maatschappelijke 
partijen.

· We houden in ons laboratoriumbeleid rekening met zowel 
onze wetenschappelijke reputatie als onze  

maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
· Wij werken samen met externe partijen bij de implemen-

tatie van nieuwe, dure technologieën en kiezen bewust 
tussen zelf aanschaffen of extern inhuren.

· We stemmen ons informatiemanagement en onze  
ICT-infrastructuur optimaal af op de uitvoering van onze 
kernfuncties.

Visie



 

4 
Kernfuncties 
van de 
laboratoria 
Wat betekenen de trends,  
randvoorwaarden, factoren en 
de visie voor de producten,  
diensten en opdrachtgevers?

De publieke taken die uitgevoerd worden in de laboratoria 
kunnen verdeeld worden over drie kernfuncties: de calami-
teitenfunctie, referentie-, monitoring- & surveillancefuntie 
en innovatie. Deze kunnen niet los van elkaar gezien worden. 
Zowel referentie/monitoring & surveillance, als innovatie, 
bieden een noodzakelijke kennisbasis en direct inzetbare 
laboratoriuminfrastructuur om snel en adequaat te kunnen 
reageren bij een calamiteit. Investeringen in innovatie komen 
meestal ook ten goede aan de andere twee kernfuncties. 
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4.1 Calamiteitenfunctie 
 
De laboratoria zijn cruciaal voor de calamiteitenfunctie van 
het RIVM. Het gaat daarbij om incidenten met chemische, 
biologische of radiologische/nucleaire stoffen (CBRN),  
uitbraken van infectieziekten bij de mens (als gevolg van 
humane ziekteverwekkers, zoönosen, en ziekteverwekkers in 
voedsel of het milieu), en om incidenten met geneesmiddelen 
en medische hulpmiddelen. 

Tijdens calamiteiten worden testen/bepalingen uitgevoerd 
op locatie of, na monsterneming, in een laboratorium.  
Dit kan op beperkte schaal of, afhankelijk van de omstandig-
heden, op grote schaal plaatsvinden. Als het vanwege de 
schaal of de benodigde expertise nodig is om samen te  
werken met partners, regisseert het RIVM doorgaans de 
respons op een calamiteit. Om te kunnen regisseren, is het 
essentieel dat de expertise van het RIVM op hoog niveau 
blijft. Dan blijft het instituut een volwaardige gesprekspartner 
voor alle betrokken partijen. Dit is nog belangrijker wanneer 
de regierol, zoals bij de humane infectieziekte bestrijding, bij 
wet beperkt is voorgeschreven en dus ‘verdiend’ moet worden  

 zie bijlage A Infectieziektebestrijding paragraaf 1.1.

In rustige tijden wordt de calamiteitenfunctie onderhouden. 
Dit gebeurt vooral door middel van expertise-ontwikkeling, 

logistieke voorbereiding en onderhoud aan de infrastructuur. 
Een voorbeeld van expertise-ontwikkeling is onderzoek naar 
en het opzetten van nieuwe bepalingen voor potentieel 
gevaarlijke (nieuwe) agentia. Voor de logistieke voorbereiding 
kan er bijvoorbeeld voor gezorgd worden dat zo nodig ook 
grote hoeveelheden bepalingen gedaan kunnen worden, 
waar nodig in samenwerking met veldpartijen.

De omgevingsanalyses van de drie portefeuilles laten zien 
dat de calamiteitenfunctie een zeer breed gedragen functie 
van de laboratoria van het RIVM is. De hoeveelheid werk is 
over het algemeen onvoorspelbaar. De verwachting is dat de 
huidige faciliteiten nodig zijn om calamiteiten op te vangen. 
De hoeveelheid werk voor incidenten waar geneesmiddelen 
en medische technologie mee gemoeid zijn, neemt waar-
schijnlijk toe. Dit eventuele meerwerk kan opgevangen 
worden binnen de huidige laboratoria.

 
Strategische keuzes 
· Laboratoriumvoorzieningen en -werkzaamheden voor 

de calamiteitenfunctie worden voortgezet en deze zijn 
state of the art. Het gaat daarbij om faciliteiten voor 
CBRN-incidenten, uitbraken van infectieziekten, en om 
incidenten met geneesmiddelen of medische 
hulpmiddelen.
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· Bij CBRN-incidenten en milieuongevallen wordt sterk 
ingezet op mobiele meetinfrastructuur (meetwagens, 
drones). 

· RIVM/M&V biedt de nationale meetinfrastructuur voor 
ioniserende straling en radioactiviteit (‘rijksstralingslabo-
ratorium’).  zie bijlage C Milieu & Veiligheid paragraaf 3

· Het RIVM versterkt de positie van onze (chemische) 
laboratoriumnetwerken en heeft heldere werkafspraken 
met belangrijke partners, zoals Defensie en TNO.  

 zie bijlage C Milieu & Veiligheid paragraaf 3
· De infectieziektebestrijding in Nederland leunt zwaar 

op de activiteiten van (veelal private) medisch-micro-
biologische laboratoria die zich op onderdelen lijken 
terug te trekken. Het RIVM/CIb zet zich in voor een 
sterke laboratoriumfunctie op het gebied van de  
openbare gezondheidszorg bij laboratoria in het veld. 
  zie bijlage A Infectieziektebestrijding paragraaf 2.1

· De positie van het RIVM/CIb als regisseur in het 
medisch-microbiologische veld is niet vanzelfsprekend 
en hangt af van de expertise, kwaliteit en de waarde die 
het RIVM/CIb toevoegt. Daarom dient de samenwerking 
met  –  en dienstverlening aan – laboratoria in het veld 
continu verbeterd te worden.   zie bijlage A 
Infectieziektebestrijding Strategische visie

4.2  Referentie-, monitoring-  
& surveillancefunctie

De behoefte aan een laboratoriuminfrastructuur voor de 
referentie-, monitoring- & surveillancefunctie is over het 
algemeen constant. Naar verwachting neemt de behoefte 
aan laboratoriumwerk toe voor de pre- en neonatale  
screening   zie bijlage A Infectieziektebestrijding en bijlage B 
Perinatale screening en de medische hulpmiddelen  

 zie bijlage D Volksgezondheid & Zorg paragraaf 3.2.  
In het geval van de medische hulpmiddelen kan deze groei 
opgevangen worden binnen de huidige faciliteiten. Voor de 
pre- en neonatale screening kan daar pas een uitspraak over 
gedaan worden als duidelijk is welke adviezen van de 
Gezondheidsraad hierover overgenomen gaan worden.  
Op termijn zal de behoefte aan laboratoriumwerk voor de 
infectieziektebestrijding mogelijk stijgen. Dat komt doordat de 
diagnostiek van infectieziekten door private medisch-micro-
biologische laboratoria (MML’s) onder druk staat 

 zie bijlage A Infectieziektebestrijding paragraaf 2.1.  
Dit kan een gebrek aan diagnostiekgegevens veroorzaken die 
van belang zijn voor de surveillancefunctie van het RIVM/CIb. 
Met het oog op de openbare gezondheids zorg is het dan ook 
nodig om voldoende diagnostische bepalingen uit te voeren, 
dus die zouden bij het RIVM terecht kunnen komen. Dit heeft 
echter niet de voorkeur. Bekeken wordt op welke manier 
deze werkzaamheden bij de MML’s belegd kunnen worden.  
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Verder zijn voor deze kernfunctie twee externe ontwikkelingen 
strategisch van belang: (1) de decentra lisatie van taken en 
verantwoordelijk heden van rijk naar regio. En (2) tegelijkertijd 
de centralisatie van taken naar Europees/internationaal niveau.

4.2.1 Decentralisatie
Op nationaal niveau zijn er bij de overheid diverse transities 
gaande. De overheid als geheel trekt zich terug, en nationale 
taken op het gebied van de volksgezondheid en milieu worden 
– vaak met minder financiering – decentraal belegd. Voor het 
RIVM lijkt daarbij vooral de decentralisatie naar regionale dien-
sten, zoals Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en 
Omgevingsdiensten, van belang. Deze ontwikkelingen kunnen 
naar aard en omvang consequenties hebben voor de opdracht-
verlening rond vooral: monitoringstaken voor het milieu, de 
calamiteitenfunctie ‘chemische incidenten’, en laboratorium-
werkzaamheden op het gebied van tabaksproducten.

Het is nu nog niet helemaal duidelijk welke systeemverande-
ringen het precies zijn, maar dat zal naar verwachting de 
komende tijd helder worden. Op dit moment zijn daar dan 
ook nog geen consequenties voor de omvang en aard van de 
laboratoria aan te verbinden. Het RIVM zal deze ontwikkelin-
gen vanzelfsprekend volgen en daar, in overleg met de  
primaire opdrachtgevers, zonodig conclusies aan verbinden.

4.2.2  Centralisatie op Europees/  
internationaal niveau 

Voor de portefeuilles Volksgezondheid & Zorg (V&Z) en het 
Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) zijn vooral de ontwikke-
lingen rondom de internationale formalisering van referentie-
functies voor infectieziekten en medische hulpmiddelen van 
belang. De ambitie voor de medische technologie is om de 
laboratoriumexpertise uit te werken in de richting van bio-
compatibiliteit (vooral voor implantaten) en (immuno-)
toxiciteit. Het RIVM heeft hiervoor een stevige kennisbasis in 
huis en streeft ernaar een ‘Europees Referentie laboratorium’ 
te worden. Op het gebied van infectieziektebestrijding is het 
streven dat we de positie van Europees referentielaboratorium 
behouden dan wel verkrijgen voor polio, mazelen en rubella 
in opdracht van de WHO.  
En wellicht ook voor andere infectieziekten, zoals TB, maar 
dat is nog onderwerp van discussie. Daarnaast wil het CIb de 
internationale referentietaken voor niet-humane verwekkers 
in het kader van Europese verordeningen in huis heeft.  
Om onder meer de kwaliteit van de uitvoering van deze 
taken te kunnen beoordelen, is het van groot belang dat het 
RIVM de expertise hiervoor behoudt. Op andere terreinen, 
zowel bij medische technologie als infectieziektebestrijding, 
kan Nederland in de toekomst deze taken uitbesteden aan 
externe referentielaboratoria. 
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Strategische keuzes:
· Laboratoriumwerkzaamheden voor de huidige referen-

tie-, monitoring- & surveillancefunctie worden voort-
gezet en de infrastructuur is state of the art. 

· De positie van onze (chemische) laboratoriumnetwerken 
wordt versterkt en er zijn heldere werkafspraken met 
TNO en andere belangrijke partners   zie bijlage C 
Milieu & Veiligheid paragraaf 3.

· Voor infectieziektebestrijding worden de laboratorium-
werkzaamheden uitgevoerd door een groot netwerk 
van organisaties en professionals. Periodiek worden 
daarom het takenpakket van het CIb en de taak-
verdeling tussen het CIb en de (inter)nationale netwerk -
partners herzien. Het gaat om de taakverdeling op het 
gebied van bijzondere diagnostiek, referentietaken en 
laboratoriumsurveillance   zie bijlage A 
Infectieziektebestrijding paragraaf 2. 

· De samenwerking met andere organisaties die werk-
zaam zijn op het gebied van de veterinaire, voeding- en 
milieumicrobiologie wordt bestendigd   zie bijlage A 
Infectieziektebestrijding paragraaf 2.4. 

· De ambitie is een Europese laboratoriumreferentie-
functie te hebben/houden voor medische hulpmiddelen 
(met focus op biocompatibiliteit en (immuno-)toxiciteit),  

 zie bijlage D Volksgezondheid & Zorg paragraaf 3.2, 
polio, mazelen, rubella en Salmonella.  zie bijlage A 
Infectieziektebestrijding paragraaf 1.2 en 2.3

4.3 Innovatie
Innovatie is voor het RIVM tweeledig van aard. Ten eerste 
gaat het om innovatie die op de uitvoering van de andere 
kernfuncties is gericht door technieken te vernieuwen of 
taken te veranderen of uit te breiden. Voorbeelden zijn de 
ontwikkeling van nieuwe technieken voor zeldzame diagnos-
tiek van infectieziekten en studies naar de inzet van drones 
om metingen te verrichten bij CBRN-incidenten. Ten tweede 
gaat het om kennisgenererend onderzoek, gericht op nieuwe 
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Ook 
dan is innovatie geen doel op zich, maar altijd verbonden 
met de kernfuncties van het RIVM.

Van de drie kernfuncties van het RIVM blijkt innovatie de 
meest kwetsbare. Bij krimpende budgetten ontzien 
opdrachtgevers als eerste calamiteiten- en referentietaken, 
en worden vooral de innovatie-activiteiten gereduceerd.  
De financiering van innovatie die erop gericht is om de andere 
kernfuncties uit te voeren, staat over het algemeen minder 
onder druk dan innovatie om voorbereid te zijn op nieuwe 
maatschappelijke vraagstukken. 

Innovatie om voorbereid te zijn op nieuwe maatschappelijke 
vraagstukken en om nieuwe technologische mogelijkheden 
op een adequate manier in te kunnen zetten, is minder 
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gemakkelijk af te bakenen en te benoemen. Het is moeilijk in 
te schatten welke ontwikkelingen in de toekomst vooral 
relevant zullen zijn voor de openbare gezondheidszorg of de 
bescherming van het leefmilieu. Vaak leveren dergelijke 
innovatieve werkzaamheden pas in de toekomst opdrachten 
van reguliere opdrachtgevers op. Daarom vragen deze werk-
zaamheden ook om een eigen investering vanuit het RIVM. 
Het strategisch programma RIVM (SPR) is dan ook van oudsher 
een belangrijke opdrachtgever. Ten slotte is de concurrentie 
voor de financiering van projecten vanuit (inter)nationale 
fondsen groot. 

De realiteit is dat voor de nabije toekomst concrete vragen 
van opdrachtgevers achterblijven bij de gevoelde noodzaak 
voor investeringen in innovatie om te anticiperen op nieuwe 
maatschappelijke ontwikkelingen. Vooral in de domeinen 
(vernieuwing) (eco)toxicologie en risicobeoordeling, gezond-
heidsonderzoek, duurzaamheid en levensmiddelenmicro-
biologie neemt de totale hoeveelheid onderzoekswerk af. 
Deze erosie vormt een bedreiging van de kennisbasis.  
Het RIVM wil er dan ook alles aan doen om werk op deze 
terreinen binnen te halen en om de kennis in ieder geval op 
het huidige niveau te houden. In dit licht is acquisitie van 
groot belang, zowel intern binnen het Strategisch 
Programma RIVM (SPR), als nationaal (onder meer via de 
programma’s van ZonMw) en internationaal (zoals Horizon 

2020, tenders van European Centre for Disease Prevention 
and Control (ECDC), European Food Safety Authority (EFSA), 
Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) en het 
WHO Partnership-programma). 

Daarnaast is gebleken dat de laboratoriuminfrastructuur 
voor innovatieve werkzaamheden op het gebied van de 
ecotoxicologie en effecten van stoffen in het milieu, verdeeld 
is over een aantal kleine laboratoriumvoorzieningen binnen 
het RIVM. Deze werkzaamheden liggen in het verlengde van 
toxicologische werkzaamheden in andere laboratoria in het 
RIVM. Ook door technologische ontwikkelingen groeien 
humane en ecotoxicologie naar elkaar toe als het om labora-
toriumwerkzaamheden gaat. Komend jaar wordt beoordeeld 
of het haalbaar is deze innovatieve werkzaamheden te  
continueren door enerzijds laboratoriumvoorzieningen 
efficiënter te gebruiken door ze te bundelen, en anderzijds 
intensiever te acquireren met een competitiever uurtarief 
(door de nieuwe manier van bekostigen).

Strategische keuzes
· De innovatieve werkzaamheden worden voortgezet 

zodat de calamiteitenfunctie en referentie-, surveillance-, 
en monitoringtaken state of the art uitgevoerd kunnen 
worden.
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· De centra M&V en V&Z optimaliseren de inzet van de 
bestaande laboratoriuminfrastructuur voor innovatief 
onderzoek naar de (vernieuwing van de) risicobeoorde-
ling van stoffen, nanotechnologie en (eco)toxicologie.

· De technologische ontwikkelingen bieden kansen om 
de kwaliteit en expertise van de infectieziektebestrijding 
te verbeteren, maar deze technieken kennen ook 
beperkingen. Het RIVM/CIb zal met het veld onderzoeken 
hoe het gebruik geoptimaliseerd kan worden en zoekt 
hiervoor actief externe samenwerking   zie bijlage A 
Infectieziektebestrijding paragraaf 2.6.

· De acquisitie wordt geïntensiveerd voor innovatie die 
anticipeert op nieuwe beleidsvragen die voortvloeien uit 
maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen. 
Het zwaartepunt ligt bij de in RIVM2020 geïdentificeerde 
expertisevelden.

4.4  Technologische 
ontwikkelingen

Voor alle laboratoria is de toegang tot nieuwe technieken 
essentieel om de kernfuncties uit te kunnen blijven voeren. 
Daarbij vragen technologische ontwikkelingen op drie terreinen 
om een RIVM-brede aanpak: moleculair-technologisch en 

‘omics’, functionele respons en (bio)chemie en analytische 
chemie zie   zie paragraaf 4.4.1. De ontwikkelingen op deze 
drie terreinen zijn vooral relevant voor infectieziektebestrij-
ding, geneesmiddelen, toxicologie en gezondheidsonderzoek. 
 
Een andere belangrijke technologische ontwikkeling die om 
een RIVM-brede aanpak vraagt is de explosieve groei van  
onderzoeksgegevens, vooral door de toepassing van nieuwe 
technologieën, zoals imaging- technieken, next generation 
sequencing (NGS), massaspectrometrie en lab on a chip-ontwik-
kelingen. Daarnaast zijn nieuwe ontwikkelingen gaande als 
de ‘metende burger’ en citizen science   zie paragraaf 4.4.2. 

De meningen zijn verdeeld over het effect van deze nieuwe 
technieken op de omvang van de laboratoria en over de mate 
waarin zij in plaats van, of in aanvulling op, bestaande technie-
ken gebruikt zullen gaan worden. Aangezien de ontwikkelingen 
snel gaan is het belangrijk dat bij de inrichting van de nieuw-
bouw rekening wordt gehouden met deze nieuwe technieken.

4.4.1 Technologieplatforms 

Moleculairtechnologisch en ‘omics’
Het is belangrijk om onze expertise te vergroten op het 
gebied van moleculair-technologische en genetische technieken 
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die in opkomst zijn. Daarnaast is het van belang om (met 
collega’s, binnen en buiten het RIVM) te kijken hoe deze 
technieken kunnen worden gebruikt bij RIVM-taken en hoe 
de moleculaire data goed geïnterpreteerd kunnen worden. 

Waar eerder specifieke technieken gebruikt werden in diverse 
vakgebieden, zien we nu dat dezelfde moleculair-techno-
logische en genetische technieken toepasbaar zijn binnen  
meerdere vakgebieden. Door de toepassing van dezelfde 
technieken kunnen data beter vergeleken worden. Zo kunnen 
we bijvoorbeeld meer te weten komen over transmissie-
routes en het ziekmakende vermogen van heel verschillende 
ziekteverwekkers of kunnen we de risico’s van producten 
beter afwegen. 

Binnen technologieplatforms kunnen toepassing van en 
toegang tot nieuwe technologieën uitgewerkt worden.  
Een goed voorbeeld zijn de initiatieven op het terrein van 
next generation sequencing (NGS), die relevant zijn voor 
onder meer de infectieziektebestrijding en screening-
programma’s. Het RIVM participeert in een nationaal plat-
form, maar ook binnen het RIVM wordt nu een technologie-
platform ingericht dat, met financiering uit SPR-gelden, 
onderzoekt hoe deze technologie het best kan worden  
ingezet voor de kerntaken en hoe de toegang van het RIVM 
tot deze technologie het best kan worden geregeld. 

Functionele respons
Het opzetten, uitvoeren en interpreteren van assays binnen 
het publieke domein vergt een andere denkwijze dan voor 
patiëntgebonden assays (curatieve zorg), en is daardoor een 
belangrijke taak voor het RIVM. Met behulp van micro-array- 
technieken is het mogelijk om op een non-invasieve manier 
met relatief weinig materiaal veel verschillende assays te 
doen. Dit is vooral belangrijk voor diagnostiek en monitoring-
taken in de openbare gezondheidszorg (OGZ). Verder is het in 
dit verband ook belangrijk een visie te ontwikkelen over 
welke klassieke functionele methodes (bijvoorbeeld celkweek) 
behouden moeten blijven om de vertaalslag van gen naar 
functie te kunnen blijven maken, of om de vertaalslag van 
oude naar nieuwe data te kunnen maken.
 
(Bio)chemie & analytische chemie 
Een toename wordt verwacht van de hoeveelheid biochemisch 
en chemisch-analytisch werk in de kernfuncties brandweer- en 
referentietaken voor de domeinen geneesmiddelen, tabak en 
medische technologie. Het is dan ook noodzakelijk de  
expertise binnen deze gebieden op peil te houden en in 
sommige gevallen te vergroten en nieuwe technieken en de 
bijbehorende infrastructuur binnen het RIVM te introduceren. 
Te denken valt bijvoorbeeld aan nieuwe, zeer gevoelige 
tandem massa spectrometer apparatuur, zoals QTOF en NMR. 
Naast het gebruik van deze technieken voor genoemde 
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domeinen kan een RIVM-breed chemisch-analytisch platform 
gebruikt worden voor werkzaamheden in de portefeuilles 
M&V en CIb, wat nu al op ad hoc-basis plaatsvindt. 

4.4.2  Informatietechnologie en 
bio-informatica

Binnen meer domeinen vindt een explosieve groei van 
onderzoeksgegevens plaats, vooral door het gebruik van 
nieuwe technologieën, zoals hierboven genoemd, maar ook 
door nieuwe ontwikkelingen als de ‘metende burger’ en 
citizen science.

De implementatie van deze technologische ontwikkelingen, 
zowel de verbetering van bestaande technieken als de  
implementatie van nieuwe, vereist gedegen kennis over 
bio-informatica. Die kennis wordt daarom meer gebundeld 
binnen het RIVM. De nieuwe technologieën stellen ook hoge 
eisen aan (ICT-) voorzieningen rond meten en monitoren, 
waar het gaat om het verzamelen, opslaan, bewerken, delen 
en beveiligen van gegevens. Het RIVM ontwikkelt een  
organisatiebrede, mee groeiende informatie-infrastructuur en 
bijpassende ondersteuning. Ook hier wordt, indien mogelijk 
en zinvol, aangesloten bij (inter)nationale platforms of  
organisaties op dit gebied. 

Strategische keuzes
· Voordat een besluit wordt genomen over de toegang 

tot nieuwe, dure technologieën die van grote  
(potentiële) waarde zijn voor de kernfuncties, zoals  
next generation sequencing, participeert het RIVM in (inter)
nationale platforms en voeren we eerst een business case 
uit.

· In 2016 heeft het RIVM een informatiebeleid waarbij 
opslag, beveiliging, toegang en uitwisseling van (big) 
data zijn geregeld.

4.5  Taakverdeling  
rijkslaboratoria en  
laboratoria met rijkstaken

Uit de omgevingsanalyses blijkt dat diverse rijkslaboratoria 
en laboratoria met rijkstaken raakvlakken hebben met de 
laboratoria in het RIVM. Het gaat in de eerste categorie 
vooral om het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de 
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), het 
Douanelaboratorium, de waterdienst van Rijkswaterstaat en 
het ministerie van Defensie (vooral de inzet van mobiele 
meetapparatuur). De relevante laboratoria met rijkstaken 
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zijn het Gemeenschappelijk Milieu Laboratorium (UU/
Deltares/TNO), RIKILT en het Centraal Veterinair Instituut 
(CVI). 

Geneesmiddelen Infectieziekten 
veterinair

Infectieziekten 
alimentair

Straling Chemisch
milieu

NFI x x

NVWA x x

Douanelaboratorium x

RWS Waterdienst x

Defensie x x

TNO/GML x

RIKILT x x x

CVI x x

Een heldere taakafbakening op onderdelen stelt betrokken 
instituten waarschijnlijk beter in staat om elkaar aan te vullen 
en overlap te voorkomen. Zo zijn er nog steeds enkele opties 
om het stralingslaboratorium beter te benutten. Die ruimte 
zou middels een hernieuwde rijksbrede discussie over de 
centrale positionering van stralingstaken nader onderzocht 
kunnen worden. De discussie hierover hangt samen met de 
vorming van de autoriteit Nucleaire Veiligheid en 
Stralingsbescherming.

Strategische keuze
Samen met rijkslaboratoria en laboratoria met rijkstaken 
streeft het RIVM naar een optimaal gebruik van facilitei-
ten en expertise voor de publieke taken. Daartoe zorgen 
wij voor een heldere taakafbakening en intensiveren wij 
de samenwerking met deze laboratoria.



 

5 
Organisatie

Wat voor aanpassingen zijn  
binnen de eigen organisatie 
nodig voor een efficiënte 
bedrijfsvoering, die rekening 
houdt met de verhuizing in 2018?

Op dit moment is de organisatie van de laboratoriumomgeving 
van het RIVM nog divers. Dit is ingegeven door de locatie 
(veel verschillende gebouwen op een uitgestrekt terrein) en 
door de sectorale organisatie van het RIVM in voorgaande 
jaren. Inmiddels is er een strategie voor één RIVM, zijn er 
nieuwe centra gevormd en zijn/worden de bedrijfsvoering en 
de voor de laboratoria belangrijke eenheden op het gebied 
van biostatistiek en bioinformatica gecentraliseerd. 

Met het voornemen om in 2018 naar Utrecht Science Park (USP) 
te gaan, waar de laboratoria naar aard gebundeld worden en 
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samen in één gebouw gehuisvest zijn, ligt een strategie die 
gericht is op één laboratoriumbeheerorganisatie in 2018 voor 
de hand. De directie van het RIVM neemt daar een voorschot 
op door binnen het instituut meer slagkracht te geven aan de 
Laboratoriumraad, waarin alle centrum hoofden vertegen-
woordigd zijn die over laboratoria beschikken. Ook is het 
Project Nieuwe Huisvesting erin vertegenwoordigd en is de 
bedrijfsvoering nauw betrokken. Hoe de laboratoriumbeheer-
organisatie in het USP eruit gaat zien, moet nog bepaald 
worden.

Strategische keuze
In 2016 beschikt het RIVM over een stappenplan om de 
verhuizing van de laboratoria voor te bereiden, zodanig 
dat de uitvoering van kernfuncties tijdens de verhuizing 
gegarandeerd blijft.

5.1  Harmonisatie van  
laboratoriumsystemen en 
-processen

De laboratoriumstrategie is erop gericht dat in 2016 zowel 
apparatuur- als contractbeheer geharmoniseerd zijn en er 

één geharmoniseerd bestelsysteem geïmplementeerd is. 
Verkenningen moeten richting geven aan te maken keuzes 
rond Laboratorium Informatie Management Systemen 
(LIMS), toegangsbeheer en de opslag van monsters en stoffen. 
In 2018 zijn behalve bovengenoemde systemen en processen 
ook werkmethodes, Standard Operating Procedures (SOP’s) 
en beheertaken zoals afvalbeheer geharmoniseerd en afge-
stemd op het gemeenschappelijk gebruik van laboratorium-
voorzieningen in de nieuwbouw. 

5.2  Investeringsplan en 
activabeleid 

Van een investeringsplan per centrum wordt in 2016 over-
gestapt op een integraal investeringsplan voor de laboratoria 
met bijbehorend activabeleid. Dat beleid is onder meer 
gericht op een doelmatige inzet van middelen als zij moeten 
worden vervangen of aangeschaft, zodat nadrukkelijk rekening 
wordt gehouden met de nieuwe infrastructuur in de nieuw-
bouw op het USP. 
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5.3  Personeel: de breed  
inzet bare en flexibele 
laboratoriummedewerker 

De laboratoria van de toekomst hebben behoefte aan breed 
inzetbare en flexibele laboratoriummedewerkers. Dat komt 
doordat:
· De dynamiek van het laboratoriumwerk verandert.  

In plaats van duurzame opdrachten is er vaker sprake van 
kortdurende projecten. Daarbij vereist de maatschappelijke 
behoefte aan een snelle respons bij calamiteiten dat 
steeds sneller wordt gereageerd en is vaker sprake van 
piekbelasting. Dat vraagt om laboratoriummedewerkers 
die op verschillende projecten/domeinen inzetbaar zijn. 

· De laboratoriuminfrastructuur kostbaar is. 
Laboratoriummedewerkers moeten om die reden voor-
zieningen kunnen delen (share@lab).

· Laboratoriumwerk veel vaker specialistischer en daarmee 
ingewikkelder wordt. Om versnipperde diepte-investeringen 
per thema/centrum/domein te voorkomen, wordt het dan 
ook steeds belangrijker om expertise en know how te delen. 

· Share@lab en een digitale laboratoriumomgeving de 
uitgangspunten zijn voor de laboratoria in het Utrecht 
Science Park vanaf 2018. Tijdig anticiperen op deze grote 
verandering is nodig.

De eisen aan de laboratoria die voortkomen uit boven-
genoemde ontwikkelingen zijn leidend bij het ontwerpen van 
een programma om laboratoriummedewerkers hierop voor 
te bereiden. Ook moet het personeel in staat zijn om in de 
nieuwbouw (deels plaats- en tijdsonafhankelijk) te werken in 
een digitale laboratoriumomgeving. Hiertoe worden komende 
tijd al stappen gezet. In 2015 start een pilot waarin personeel 
wordt voorbereid op het werken in een digitale laboratorium-
omgeving. Vanaf 2016 werkt laboratoriumpersoneel al met 
een geharmoniseerd digitaal ‘labjournaal’. 

5.4  Financieel: duurzame  
bekostiging van de 
laboratoriuminfrastructuur 

Het RIVM is sinds 2004 een agentschap van het ministerie 
van VWS. Het RIVM werkt output-gestuurd, waarbij de 
capaciteitsinzet voor de opdrachten via de urenverantwoor-
ding tegen tarieven aan deze opdrachten wordt toegerekend. 
Hierbij hanteert het RIVM vanaf 2012 een (herzien) kostprijs-
model met basistarieven voor ‘droge’ werkzaamheden 
(desk-capaciteit) en een laboratoriumopslag voor ‘natte’ 
uren, om de kosten te dekken die samenhangen met het 
hebben van de laboratoria. Het gebruik van de laboratorium-
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opslag heeft de transparantie in de kostentoerekening  
vergroot, maar heeft ook ongewenste bijwerkingen gehad, 
die zichtbaar werden in een ‘verdroging’ van het werkpakket. 
Er zijn vaste kosten die ongeacht het aantal opdrachten 
gefinancierd dienen te worden. Deze kosten kunnen niet in 
hetzelfde tempo aangepast worden als de opdrachten/uren. 
Hierdoor is de mate waarin de natte uren variëren direct van 
invloed op de dekking van de kosten van de laboratoria. 
Daardoor ontstaat een groot risico op tekorten en kan een 
structureel kostendekkende dienstverlening niet gegaran-
deerd worden. 

Daarom wordt voorgesteld om per 2015 over te gaan op een 
systeem van vaste instandhoudingsbijdragen van de betrokken 
departementale en overige (structurele) opdrachtgevers.  
De vaste bijdragen komen tot stand door de (infrastructurele) 
kosten per laboratorium te verdelen over het ‘natte’ werk-
pakket van de opdrachtgevers die gebruik maken van dit 
laboratorium. Hierdoor wordt per laboratorium een verband 
gelegd tussen de benodigde omvang en de gebruiker, wat de 
relatie tussen de gebruiker en de betaler verder versterkt.  
Dit moet leiden tot een tariefafspraak voor de periode tot 
aan de verhuizing van het RIVM naar het Utrecht Science Park 
in 2018; het USP heeft een eigen bekostigingsstructuur.
 

5.5 Efficiency
Doelmatig gebruik van de laboratoriuminfrastructuur is vereist 
om in het huidige economische klimaat de kernfuncties goed 
uit te kunnen voeren. Externe ontwikkelingen (zoals strengere 
kwaliteitseisen, geavanceerde technologie) drijven de kosten 
op, terwijl de verwachting is dat er eerder minder dan meer 
geld beschikbaar zal zijn. Afgelopen jaren is al een aantal 
efficiencyslagen doorgevoerd. Door de samenvoeging van 
diverse afdelingen in het nieuwe centrum Gezondheidsbeleid 
is bijvoorbeeld 20 procent minder vloeroppervlak in gebruik
ten opzichte van de uitgangssituatie. Ook is bij de incorpora-
tie van delen van het NVI in het CIb gestreefd naar de meest 
efficiënte huisvestingsvariant. Een ander voorbeeld is het 
gezamenlijke gebruik van de PCR-labs (Polymerase Chain 
Reaction) door de afdelingen IDS en Z&O binnen het CIb.  

In de laboratoriumstrategie wordt er (met het oog op efficien-
cy) zwaar ingezet op intensivering van de samenwerking met 
externe partners. Dit vanwege een doelmatig gebruik van 
zowel de expertise als van de infrastructuur. Ook werkt het 
RIVM toe naar een centraal beheer van laboratoria. 
Apparatuur wordt gezamenlijk aangeschaft, er is beter  
overzicht van waar welke apparatuur beschikbaar is, het 
onderhoud van apparatuur wordt gezamenlijk geregeld, et 
cetera. Over de toegang tot nieuwe technologieën zal de 
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Laboratoriumraad gezamenlijk besluiten, en bij de aanschaf 
ervan wordt de technologie, waar mogelijk en zinvol, 
beschikbaar gesteld voor gezamenlijk gebruik. 

Op het ALT lijken de mogelijkheden voor verdere kosten-
reducties beperkt. Bij de overstap naar het USP worden 
laboratoria naar aard gebundeld en in één gebouw onder-
gebracht. Zo kan efficiënt gebruik van de voorzieningen verder 
geoptimaliseerd worden. Iedere vier jaar is een externe audit 
voorzien om de laboratoria te beoordelen op relevantie en 
doelmatigheid.
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1  Kernfuncties laboratoria
Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) is in 2005 opge-
richt nadat bij verschillende uitbraken gebleken was dat de 
infectieziektebestrijding op landelijk niveau onvoldoende 
werd gecoördineerd. 
De missie van het CIb is infectieziekten te signaleren, te 
voorkomen en te bestrijden. Het centrum combineert hiertoe 
expertise op het vlak van bestrijding, epidemiologie, immu-
nologie, humane-, voedings- en omgevingsmicrobiologie. 
Deze bundeling van taken en expertise is internationaal 
tamelijk uniek.

1.1   Opdracht

Het RIVM is het agentschap van het ministerie van VWS voor 
de uitvoering van de landelijke taken voor de publieke 
gezondheidszorg. Artikel 3 van de Wet op het RIVM spreekt 
naast het doen van onderzoek voor beleidsadviezen over de 
opdracht ‘periodiek te rapporteren over de toestand en de 
toekomstige ontwikkeling’ van de volksgezondheid.1 Het 
Besluit bij de Wet op het RIVM verduidelijkt dat dit expliciet 

1  Artikel 3 lid 1 onderdeel a en b Wet RIVM, van 21 oktober 1996, 
Stbl 1996, no 560.

geldt voor de infectieziektebestrijding en dat ‘het RIVM tot 
taak heeft om namens de minister de werkzaamheden in dat 
kader te verrichten’.2 In termen van infectieziektebestrijding 
wordt hiermee aangeduid de droge en natte surveillance van 
ziekten en kiemen, en het monitoren van trends en risico’s 
op nieuwe of opnieuw opkomende infectieziekten. 

In 2004 kondigde zich een substantiële uitbreiding van de 
RIVM-functie in de publieke gezondheidszorg aan. Landelijke 
regievoering, afstemming en coördinatie in de uitvoering 
werden als nieuwe taken toegekend aan het RIVM, zo ook op 
het gebied van de infectieziektebestrijding.3 Het kabinet 
sloot hiermee aan bij de nationale behoefte om de infectie-
ziektebestrijding te verbeteren, bij Europese ontwikkelingen 
en bij de eisen van het Verdrag inzake de Internationale 
Gezondheidsregeling (IGR).4 Naar aanleiding daarvan is een 
Wet publieke gezondheid ingevoerd die voor het eerst een 
centrale bestrijdingscompetentie regelde, een meldingsplicht 

2  Artikel 3 lid 1 onderdeel a Besluit RIVM van 21 december 2012, 
Stcr 3 januari 2013, no 227.

3  De VWS beleidsnota Infectieziektebestrijding van 13 oktober 
2004, Kamerstukken II, 2004-2005, 25295, no 13

4  Zie onder meer: International Health Regulations (WHO 2005). 
Implementatie van EU Decision EC/98/2119 (EWRS) en 
Regulation EC/851/2004 (de oprichting van het ECDC).
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voor de laboratoria en de mogelijkheid om zonder informed 
consent van de patiënt nader onderzoek te doen op afgeno-
men monsters.5 

Tot slot moet vermeld worden dat op 6 november 2013 door  
de Europese Raad en het Parlement een besluit is aangenomen 
voor gecoördineerd optreden bij grensoverschrijdende 
incidenten.6 In dit laatste Besluit is onder meer als nieuw 
element de verplichting voor lidstaten opgenomen om 
uitbraken te melden van antimicrobiële resistentie en zorg-
infecties die gerelateerd zijn aan overdraagbare ziekten. 

Nemen we samen de Wet en het Besluit op het RIVM, de Wet 
publieke gezondheid, de Internationale Gezondheidsregeling 
en Besluit 1082/2013/EU van het Europese Parlement en de 
Europese Raad voor de ministers van Gezondheid, dan kan 
over de laboratoriumtaken en microbiologie van het RIVM 
het volgende gezegd worden:
1 De uitvoering van individuele diagnostiek en behandeling 

van infectieziekten is de verantwoordelijkheid van de 
curatief werkende behandelaar en instelling.

5  Wet publieke gezondheid van 9 oktober 2008, Stbl 2008, 460.
6  Besluit No 1082/2013/EU van het Europees Parlement en van de 

Raad van 22 oktober 2013.

2 Voor de bestrijding van overdraagbare infectieziekten 
draagt de centrale overheid ingevolge de Wet publieke 
gezondheid ‘systeemverantwoordelijkheid’, en brengt zij 
zo nodig dus ook relaties aan tussen curatie en OGZ. 
Buiten de meldingsplichten in de wet komen deze overige 
afspraken tussen individuele artsen/microbiologen/epide-
miologen en overheid/RIVM tot stand op vrijwillige basis.

3 De centrale overheid, in casu het CIb, draagt de verant-
woordelijkheid voor de surveillance van voor Nederland 
relevante overdraagbare pathogenen en vectoren. Wel kan 
de (deel-) uitvoering daarvan buiten het RIVM belegd zijn. 

4 In gevolge de Wet op het RIVM is het CIb, ook op het 
gebied van de microbiologie, bij uitsluiting aangewezen als 
de adviseur van de minister en in voorkomende gevallen 
van het kabinet.

5 De directeur van het CIb is aangewezen als voorzitter van 
het Outbreak Management Team (OMT). Hij bepaalt ook 
wie voor de microbiologie in een OMT deelneemt.

6 Het CIb is voor de WHO en de EU het officiële focal point, 
waarlangs alle communicatie loopt over incidenten/uitbra-
ken, internationale contactopsporing, voedselproblematiek, 
et cetera, inclusief de microbiologische kennis en informatie.

7 Voor calamiteitenbestrijding draagt de overheid (dat wil 
zeggen VWS en het RIVM samen) zorg voor een adequaat 
nationaal systeem van melden, follow-up en communicatie, 
inclusief voldoende opschaalbare laboratorium-capaciteit 
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(IGR). Bij een potentieel internationale impact dient  
ingevolge de IGR alle microbiologische informatie bijeen te 
komen bij het RIVM als focal point. Als gevolg van het 
EU-besluit vallen hieronder nu ook uitbraken van resistente 
micro-organismen en zorg gerelateerde infecties die 
(mogelijk) grensoverschrijdend kunnen zijn.

8 Voor de niet-humane microbiologie voert het CIb nationale, 
Europese (NRL) of internationale referentietaken uit,  
waaronder de referentietaken in het kader van Europese 
Verordening (EG) nr. 882/2004. Ook wettelijke onderzoeks-
taken (zogenoemde WOT) behoren tot het takenpakket, 
evenals optreden als tweede beoordelaar voor de Inspectie-
diensten voor voedsel- (NVWA) en waterveiligheid (ILT). 

9 Tevens is het CIb door VWS en het ECDC aangewezen als de 
coördinating competent body, die bepaalt welke organisatie of 
persoon namens Nederland op kan treden als micro-
biologisch deskundige op een bepaald deelterrein.

1.2  Takenpakket

Laboratoriumdiagnostiek voor patiëntenzorg is primair de 
taak van medisch-microbiologische laboratoria. Het CIb 
voert regie op het netwerk van diagnostiek voor pathogenen 
die relevant zijn voor de volksgezondheid en wordt geacht te 
weten waar eventuele lacunes zijn en daarvoor oplossingen 

te bieden. Dit bepaalt welke laboratoriumtaken het CIb zelf 
uitvoert en welke laboratoriumtaken worden overgelaten 
aan de netwerkpartners. 

Praktisch betekent dit dat het CIb vrijwel uitsluitend diagnos-
tiek uitvoert van ziekten die niet op de voorgrond staan in de 
routine medisch-microbiologische praktijk, zoals opduikende 
ziekten (emerging infections), bepaalde importziekten, ziekten 
waartegen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschermt, 
vector-overdraagbare aandoeningen en sommige zoönosen. 
Het CIb ontwikkelt diagnostiek voor nieuwe pathogenen die 
relevant zijn voor de volksgezondheid als geen ander labora-
torium in Nederland hier diagnostiek voor heeft en rolt deze 
diagnostiek uit naar andere laboratoria als dat nodig is. Het 
model hiervoor bleek succesvol tijdens de Mexicaanse griep 
in 2009. 

Het CIb is referentielaboratorium voor bijzondere pathogenen 
en voert regie op het netwerk van referentielaboratoria 
(inclusief samenwerkingsverbanden met het buitenland). 
Ook verzorgt het CIb de surveillancefunctie, waar de lab-
surveillance een belangrijke bijdrage aan levert. 

Op het niet-humane terrein heeft het CIb de laboratorium-
referentiefunctie voor parasitaire zoönosen, Salmonella, 
pathogenen uit tweekleppigen en vanaf 2011 ook voor 
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Listeria, pathogene E. coli en S. aureus. Het CIb wordt ingezet 
bij onderzoek (detectie en typering) van niet-humane bronnen 
bij landelijke uitbraken, behalve als er een ander laboratorium 
al de verantwoordelijkheid hiervoor draagt, zoals de NVWA 
bij voedsel, het Centraal Veterinair Instituut (CVI) voor 
vee-gerelateerde uitbraken en het Streeklaboratorium 
Haarlem voor Legionella-uitbraken. De laboratoriumtaken 
op niet-humaan gebied zijn afgestemd op de taken rond de 
humane diagnostiek en -typeringsmethoden. Het CIb ont-
wikkelt onder andere diagnostiek en typeringsmethoden 
voor pathogenen bij wilde dieren, vectoren, voedsel, water 
en lucht, en bemenst het responsteam biologische calamitei-
ten van de Milieu Ongevallen Dienst (MOD).

De taken die te maken hebben met vaccins zijn de afgelopen 
jaren in Nederland sterk gereorganiseerd. De advisering over 
vaccins, vaccinatie en de afweerreactie tegen infectieziekten 
aan partijen binnen de overheid is toegevoegd aan het 
takenpakket van het CIb. De overheid heeft vooral behoefte 
aan kennis over de effectiviteit en veiligheid van vaccinatie-
programma’s en de beschikbaarheid en toepasbaarheid van 
vaccins. Deze publieke adviestaken richten zich op alle  
vaccinaties die de overheid vanwege de infectieziektebestrij-
ding aanbiedt, inclusief toekomstige vaccinaties. Als onder-
steuning van die adviestaak voert het CIb onderzoek uit op 
het gebied van de immuunrespons tegen infectieziekten en 

vaccins. Het precieze takenpakket dat bij het CIb is belegd is 
ten tijde van de reorganisatie bepaald in overleg met relevante 
partijen en vastgelegd in het ‘Van Bijsterveldt-rapport’.

De huidige taken van de laboratoria van het CIb zijn als volgt 
te groeperen: 

Calamiteitenfunctie: signalering en respons
· Participatie in signaleringsstructuren (algemeen, antimi-

crobiële resistentie (AMR)/ZHI, zoönosen) en duiding van 
geruchten en signalen die via persoonlijke netwerken 
binnenkomen.

· Participatie in de calamiteitenstructuur (OMT/BAO-
structuur) waar het CIb ook verantwoordelijk voor is. 

· Opzetten, optimaliseren, valideren en uitvoeren van  
diagnostische analyses en typering gericht op het diagnos-
ticeren en karakteriseren (eigenschappen, transmissie et 
cetera) van (nieuwe) pathogenen in mens, dier, voedsel en 
omgeving in uitbraaksituaties of als diagnostiek elders niet 
gedaan wordt.

· Bijdragen aan het Responsteam Biologische Calamiteiten 
binnen de Milieu Ongevallen Dienst (MOD) inzake het 
protocol verdachte objecten, inzet in het gaspakkenteam, 
en deelname  in het landelijk laboratoriumnetwerk 
terreur aanslagen (LLN-ta) bij bioterrorisme (het gaat dan 
vooral om hoog-pathogenen met BSL-3 inperkingsniveau).
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Surveillance en referentietaken
· (Kiem)surveillance, gericht op het volgen van veranderin-

gen in de populatie van ziekteverwekkers in mens, dier, 
voedsel en omgeving.

· Nationale, Europese (NRL) of internationale referentie-
taken onder meer niet-humane referentietaken in het 
kader van Europese Verordening (EG) nr. 882/2004 (micro-
biologische criteria voor levensmiddelen) en humane 
referentie taken in opdracht van de WHO.

· Bijdragen aan moleculaire epidemiologische analyses die 
erop gericht zijn inzicht te verkrijgen in de verspreiding, 
bronnen, resistentie of ziekmakend vermogen. Hierbij 
wordt genetische informatie gekoppeld aan epidemiologi-
sche informatie.

· Immunologisch onderzoek doen en serosurveillance, dat 
erop gericht is het risicoprofiel van infectieziekten te 
duiden in relatie tot de immuunrespons van de mens.  
De nadruk ligt op RVP-ziekten. 

· Wettelijke onderzoekstaken (zogenoemde WOT) uitvoeren 
en optreden als tweede beoordelaar voor de 
Inspectiediensten op terrein van voedsel- (NVWA) en 
waterveiligheid (ILT).

· Actief deelnemen aan nationale (NEN), Europese (CEN) en 
internationale (ISO) standaardisatie van methoden, als lid 
of als trekker (voorzitter) van commissies en werkgroepen. 

· Biologische materialen in biobanken opslaan, wat vervolg- 
en referentieonderzoek mogelijk maakt.

Innovatie
· Microbiologische en immunologisch uitbraakonderzoek 

uitvoeren om effecten van interventies te kunnen bepalen 
en zodoende volgende uitbraken en incidenten efficiënter 
te kunnen bestrijden. 

· Onderzoek doen dat de effectiviteit van vaccinatie-
programma’s bevordert. 

· Nieuwe moleculaire technieken ontwikkelen en gebruiken. 
Hetzelfde geldt voor (nieuwe) typeringsmethoden, om 
kiem- en immunosurveillance, moleculaire epidemiologie, 
laboratoriumreferentietaken, diagnostiek en bestrijding te 
verbeteren.

· Participeren in onderzoeksconsortia (ZonMw, et cetera) 
voor zover het onderzoek betreft dat aansluit bij de kern-
functies van het CIb.

· Deelnemen aan laboratoriumplatforms, of ze coördineren, 
voor kennisuitwisseling en innovatie (biobanken, molecu-
laire platforms (zoals het platform whole genome sequencing), 
functionele respons).

· Onderzoek doen om de (perinatale) screeningsprogramma’s 
te optimaliseren en eventueel uit te beiden.
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2    Omgevingsanalyse en  
strategische visie 

Sterke laboratoria met (inter)nationaal aansprekende, com-
municatief gezien vaardige onderzoekers en een uitstekend 
vormgegeven, afgebakende en gefaciliteerde samenwerking 
met andere (inter)nationale laboratoria op zowel humaan als 
niet-humaan gebied, zijn belangrijk voor een goed functio-
nerende infectieziektebestrijding in Nederland. Dit geldt voor 
alle aspecten van de laboratoriuminfrastructuur, waaronder 
het (landelijk) dekkend netwerk van diagnostiek voor alle 
infecties die relevant zijn voor de openbare gezondheidszorg, 
respons op calamiteiten, de uitvoer van (wettelijke) referen-
tietaken, (kiem)surveillance, evaluatie van het RVP en weten-
schappelijk onderzoek. 

Infectieziektebestrijding is een dynamisch veld dat onder 
invloed van biologische, sociale, politieke, technologische 
factoren sterk kan veranderen. Daarbij is infectieziektebe-
strijding een netwerkactiviteit, waarin veel verschillende 
disciplines elk een eigen aandeel hebben. Het CIb maakt deel 
uit van dat netwerk en heeft tegelijkertijd een regieverant-
woordelijkheid. Het is daarom zaak om in overleg met de 
opdrachtgever en veldpartijen op gezette tijden te bekijken 
of het pakket aan werkzaamheden en de taakverdeling nog 
voldoen of aangepast moeten worden.

Onderstaand zijn omgevingsanalyses en een strategische 
visie uitgewerkt op basis van gesprekken met (interne en 
externe) sleutelpersonen en bijeenkomsten met externe 
deskundigen over ontwikkelingen op het terrein van 
infectieziektebestrijding. 

2.1  Medische microbiologie: diagnostiek
 
Omgevingsanalyse

Laboratoriumdiagnostiek is een onmisbaar onderdeel van de 
infectieziektebestrijding. De infectieziektebestrijding leunt 
daardoor zwaar op de werkzaamheden van de medisch-
micro biologische laboratoria (MML’s) in Nederland.  
De MML’s zijn in Nederland doorgaans zelfstandige, private 
organisaties die niet formeel zijn ingebed in de infectieziekte-
bestrijding. Daardoor heeft het CIb geen vast aanspreekpunt 
waarmee op beleidsniveau zaken gedaan kunnen worden.  
De relatie tussen het CIb en de MML’s is sinds de oprichting 
sterk verbeterd, vooral op het vlak van de calamiteitenres-
pons en surveillance. Het veld ziet het CIb als de regisseur die 
– in samenwerking met het veld - zorgt dat het diagnostiek-
netwerk in Nederland dekkend is, door zelf diagnostiek uit te 
voeren of door hiervoor veldpartijen aan te wijzen.
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Belangrijke trends op het gebied van de diagnostiek zijn:
· Clinici vragen minder diagnostiek aan. In de ziekenhuizen 

wordt sterk gestuurd op kosten en laboratoriumdiagnos-
tiek is niet altijd nodig voor de behandeling van de indivi-
duele patiënt. Omdat de surveillance afhankelijk is van de 
resultaten van de diagnostiek die door clinici wordt aan-
gevraagd, kan deze ontwikkeling schadelijk zijn voor de 
kwaliteit van de surveillance.

· Fusies tussen MML’s, ingegeven door benodigde schaal-
grootte, het bereiken en behouden van adequate expertise 
en het beschikbaar komen van moderne diagnostiektech-
nieken hebben directe gevolgen voor de ‘diagnostiekkaart’ 
van Nederland. Enerzijds kan dit positieve effecten hebben; 
een kleiner aantal aanspreekpunten kan de samenwerking 
tussen het CIb en het veld vergemakkelijken en verbeteren. 
Schaalvergroting kan het daarnaast mogelijk maken dat 
expertise en dienstverlening die nu onrendabel dreigt te 
worden in stand gehouden wordt. Anderzijds kan budget-
taire druk voor MML’s aanleiding zijn te focussen op  
routinematige, winstgevende werkzaamheden ten koste 
van diensten die onvoldoende opleveren. Hierdoor kan de 
dienstverlening versoberen en kunnen nieuwe lacunes 
ontstaan, waarvoor het CIb dan de vangnet-functie moet 
organiseren. 

· Er komen steeds meer megalaboratoria, eerstelijns-  
diagnostische centra of laboratoria in het buitenland die 

diagnostiek aanbieden. Een gevaar hiervan is dat de resul-
taten van deze (commerciële) laboratoria niet beschikbaar 
komen voor de OGZ. Buitenlandse laboratoria hoeven 
immers niet te melden volgens de Nederlandse systematiek, 
waar Nederlandse MML’s wel aan gehouden zijn. Hoewel 
behandelaars ook verplicht zijn te melden, zou dit kunnen 
leiden tot een verschraling van de OGZ-diagnostiek en van 
de surveillance van meldingsplichtige- en andere 
infectieziekten.

· Het aantal soorten moleculaire testen neemt toe, waarbij 
resistentiebepalingen niet altijd meer mogelijk is, zoals bij 
op kweek gebaseerde methoden. Daarnaast is de klinische 
en public health betekenis van de ‘meer vangst’ in bijvoor-
beeld multiplex testen of arrays niet altijd duidelijk. De 
nieuwe technieken bieden ook kansen: met next generation 
sequencing (NGS) zijn diagnostiek voor de individuele 
patiënt en public health-doelen straks te verenigen: de 
gegenereerde data kunnen voor beide doelen geanaly-
seerd worden. 

· In Nederland gebruiken verschillende laboratoria verschil-
lende testen. Commerciële testen tonen niet altijd de 
mutaties aan die bij sommige ziekteverwekkers kunnen 
optreden. Dit is vooral relevant bij een uitbraak met een 
nieuw type ziekteverwekker (denk aan nieuwe typen 
influenza A, zoals H7N9) dat dan door de standaard com-
merciële testen niet gedetecteerd wordt.
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Op dit moment is de uitvoering van bijzondere diagnostiek 
door het RIVM een verliespost. Medici en artsen-micro-
bioloog kunnen bij het RIVM terecht voor diagnostische 
bepalingen die zij zelf niet kunnen (laten) uitvoeren. Het gaat 
om kleine volumina en er zijn onder meer bijzondere metho-
dologie en bijzondere reagentia nodig. Deze diagnostiek kan 
daarom niet zo efficiënt ingericht worden als routinematige 
diagnostiek, zoals die in veel MML’s te vinden is. 

Echter, de aanvrager betaalt voor deze diagnostiek het vast-
gestelde NZa-tarief, dat gebaseerd is op lagere kosten van 
routinematige diagnostiek. Dit leidt - uitgaande van het 
huidige kostprijsmodel - nu tot een verlies van ongeveer  
1 miljoen euro per jaar. Afgelopen jaren is het RIVM steeds 
meer bepalingen gaan verrichten. De verwachting is dat die 
trend doorzet en dit verlies oploopt.

Strategische visie

Om de verantwoordelijkheid als regisseur in het diagnostisch 
netwerk in Nederland te kunnen dragen moet het CIb een 
volwaardige gesprekspartner zijn voor de MML’s. Daarom is 
eigen expertise nodig en dient onderzoek zelf uitgevoerd te 
worden. De duurzame beschikbaarheid en kwaliteit van 
diagnostische data en de financiering van diagnostiek die 
niet in het directe belang van de patiënt wordt uitgevoerd, 

maar wel van belang is voor de OGZ, zijn belangrijke aan-
dachtspunten voor het CIb. Het CIb wil beter inzicht krijgen in 
de consequenties van een eventuele afname van beschikbare 
diagnostiekgegevens en de surveillance en de infectieziekte-
bestrijding hier adequaat op afstemmen. Het CIb zal een 
discussie met veldpartijen voeren over hoe de diagnostiek en 
surveillance   zie ook paragraaf 2.2 toekomstbestendig 
ingericht kunnen worden. Bij verschraling van de OGZ-
diagnostiek moet bekeken worden of taken overgedragen 
moeten worden naar het CIb en/of dat de OGZ-functie van 
MML’s versterkt kan worden. Vooralsnog is er geen aanleiding 
om de laboratorium capaciteit bij het CIb voor diagnostiek-
doeleinden te vergroten. Het veld stelt voor dat MML’s meer 
gaan bijdragen aan de surveillance- en referentiefunctie, om 
de OGZ-diagnostiek op peil te houden. 

Verdere ontwikkeling van de relatie met de MML’s is, mede 
gezien de geschetste ontwikkelingen, noodzakelijk en kan 
ingevuld worden door:
· De dienstverlening bij uitbraken op het gebied van de bacte -

riologie richting het veld verder te optimaliseren. Deze 
dienstverlening was in de afgelopen jaren niet altijd optimaal; 
het verspreiden van protocollen, stammen en sera liet soms 
te lang op zich wachten. Recent is dit duidelijk verbeterd.  
Het blijft van belang om de dienstverlening nog verder te 
optimaliseren, ook gelet op de ontwikkelingen bij de MML’s. 
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· In het strategisch personeelsbeleid te anticiperen op de 
zogenoemde single points of knowledge binnen de bacterio-
logie, virologie en parasitologie. Op specifieke expertise-
gebieden is er vaak maar één academische kennisdrager 
(single point of knowledge) binnen het CIb. Dit is een punt 
van zorg vanwege de kwetsbaarheid die dat met zich 
meebrengt. 

· Het veld signaleert dat binnen het CIb de aansluiting 
tussen epidemiologie en de laboratoria verbeterd moet 
worden zodat diagnostische- en epidemiologische infor-
matie sneller gekoppeld wordt, wat de bestrijding ten 
goede komt. Dit aandachtpunt wordt mede opgepakt door 
over en weer medewerkers uit te wisselen en door op 
inhoudelijke dossiers multidisciplinaire teams samen te 
stellen.

· De COM-structuur van regionale artsen-microbioloog die 
een naast hun werk voor MML’s gedeeltelijk bij het CIb zijn 
aangesteld, dient herzien te worden.

· Overwogen wordt of het CIb een rol kan spelen in bij- en 
nascholing voor laboratoria.

Wat de verliesgevende diagnostiek betreft zal het RIVM in 
overleg met het ministerie van VWS mogelijkheden zoeken 
om de verliezen terug te dringen of structureel gefinancierd 
te krijgen.

2.2  Medische microbiologie: surveillance
 
Omgevingsanalyse

Voor veel surveillancedata is het CIb afhankelijk van (diag-
nostische) bepalingen die door de MML’s worden uitgevoerd. 
De laboratoriumbepalingen van MML’s worden niet direct 
uitgevoerd om inzicht te verschaffen in de openbare volks-
gezondheid. Voor surveillance is er behoefte aan landelijk 
gestandaardiseerde en geaggregeerde data. In de curatieve 
sector worden de data lang niet altijd gestandaardiseerd 
vastgelegd en worden data niet centraal verzameld. Het kan 
ook zijn dat de wijze waarop de diagnostiek wordt gestan-
daardiseerd niet aansluit bij de doelen van de surveillance 
binnen de openbare gezondheidszorg. Voor essentiële labo-
ratoriumsurveillance is het daarom belangrijk dat het CIb niet 
afhankelijk is van veldpartijen. 

Nog ingewikkelder wordt het als een deel van de gegevens 
gegenereerd wordt door MML’s, maar er voor surveillance 
nog aanvullende (moleculaire) analyses noodzakelijk zijn.  
Een voorbeeld hiervan is antimicrobiële resistentie (AMR).  
De signalering en bestrijding van AMR binnen ziekenhuizen is 
op dit moment goed geregeld. Maar de verspreiding ervan 
tussen en buiten zorginstellingen is nog niet voldoende 
belegd. Aanvullende microbiologische analyses kunnen meer 
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inzicht geven in bronnen en transmissie, maar dat zal dan 
wel nationaal geregisseerd moeten worden. 

Ook is regie vereist om laboratoriumdata van CIb en MML’s 
sneller en beter te combineren. De verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden tussen het CIb en de MML’s is op die 
terreinen nog onvoldoende uitgekristalliseerd, vooral voor 
belangrijke OGZ-onderwerpen als AMR.

 Strategische visie

Zie onder diagnostiek   paragraaf 2.1.2

2.3   Medische microbiologie: referentietaken
 
Omgevingsanalyse

Het CIb heeft een aantal nationale referentietaken bij MML’s 
in het veld belegd. Met de laboratoria die buiten het CIb 
referentietaken vervullen zijn contracten afgesloten met een 
looptijd tot en met 2016. Komende tijd wordt, in overleg met 
de primaire opdrachtgever, geëvalueerd hoe de nationale 
referentietaken op dit moment ingevuld worden. De ver-
wachting is dat de komende jaren op Europees niveau ook 
referentielaboratoria worden aangewezen voor humane 

pathogenen, zoals al het geval is bij pathogenen die zich via 
voedsel verspreiden. 

Strategische visie

Het CIb investeert in de verdere ontwikkeling van een  
netwerk van referentielaboratoria met helder omschreven 
taken, ten behoeve van de openbare gezondheidszorg, 
bijzondere diagnostiek en (laboratorium)surveillance. Het CIb 
wil de nu uitgevoerde internationale referentielaboratorium-
functies erkend zien. Het CIb werkt, in lijn met de strategi-
sche doelstellingen van RIVM2020, toe naar functies als 
Europees referentielaboratorium voor polio, mazelen en 
rubella en wellicht TBC.
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2.4    Veterinaire-, voedsel- en 
omgevingsmicrobiologie

Omgevingsanalyse

De samenwerking van het CIb met externe partijen is ook op 
het niet-humane infectieziekteterrein belangrijk en in de 
afgelopen jaren verbeterd. De samenwerking hangt soms wel 
sterk af van persoonlijke contacten. In het domein van de 
voeding zijn het CIb en andere partijen niet of slechts op 
onderdelen elkaars concurrent. Daar werkt eventuele concur-
rentie ook stimulerend. 
In het milieudomein is er sprake van concurrentie, maar ook 
van de wens om elkaar te versterken en bijvoorbeeld in 
internationaal verband gemeenschappelijke belangen uit te 
bouwen.  
Investeren in goede onderlinge relaties is van belang als 
voorbereiding op een volgende calamiteit of uitbraak. De 
samenwerking kan verder verbeterd worden door meer werk 
uit te besteden (vooral in het veterinaire domein), door meer 
in te zetten op gemeenschappelijke projecten en door uitwis-
seling via personele unies en werkbezoeken. Het uitbouwen 
van de netwerkfunctie en een focus op beleidsgericht en 
toezicht-ondersteunend onderzoek wordt door de netwerk-
partners gezien als de beste koers voor het CIb. 
De interpretatie van laboratoriumanalyses naar de praktijk 

van de bestrijding zou versterkt moeten worden en moet 
daar gedaan worden waar de meeste expertise is. Voor het 
veterinaire domein is dat veelal extern. 
 
In- en extern wordt het beeld gedeeld dat het werk op het 
terrein van de niet-humane infectieziektebestrijding zich 
verder zou moeten toespitsen op ontwikkelingen op het 
gebied van antimicrobiële resistentie, voedselveiligheid en 
omgevingsmicrobiologie. Het gaat daarbij om milieu-micro-
biologie en onderzoek op het raakvlak van dier en omgeving, 
zoals bij vector-overdraagbare aandoeningen. Als sterke 
punten komen naar voren de relatie tussen de humane en de 
veterinaire public health, epidemiologie, ziektelastberekenin-
gen en de referentiefuncties met het oog op methodeont-
wikkeling. Er is een nauwe relatie tussen de ‘natte’ microbio-
logie met in house ‘droge’ risk assessment. Het laboratorium 
kan ook worden ingezet voor de interdisciplinaire analyse 
van laboratoriumdata en/of de kwaliteitsborging van de 
activiteiten van commerciële laboratoria. 

Net als binnen de humane microbiologie ziet men de afname 
van laboratoriumwerkzaamheden in Nederland als belang-
rijkste bedreiging voor de niet-humane microbiologie. Het 
RIVM moet zich namelijk voor de calamiteiten- en advies-
functie kunnen baseren op harde data gegenereerd in gecer-
tificeerde laboratoria. Verder moet het CIb zich meer richten 
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op de belangrijkste volksgezondheidsrisico’s en minder op 
kleine projecten over zeldzame micro-organismen, om focus 
en massa te behouden bij krimpende werkzaamheden en 
budgetten. Ten slotte moeten jonge excellente onderzoekers 
worden aangetrokken, als waarborg voor de toekomst.

Strategische visie

In aansluiting op de netwerkdoelstelling in het CIb strate-
gisch beleidsplan 2011-2015, wordt verder ingezet op structu-
rele samenwerking en afstemming met de meest relevante 
partner-organisaties met laboratoriumfuncties op het terrein 
van de veterinaire-, alimentaire- en milieu-microbiologie. 
Strategische allianties zullen worden voortgezet, verder 
geoptimaliseerd en gericht worden uitgebreid voor een 
efficiënte en kwalitatief goede inzet van expertise en midde-
len voor de preventie en bestrijding van infectieziekten via 
voedsel, dier en milieu. Daarbij wordt nadrukkelijk aandacht 
besteed aan afstemming en taakverdeling die recht doet aan 
de belangen van de betrokken partijen, vooral op het terrein 
van onderzoek.
 
· Veterinaire microbiologie. Optimaliseren van de sinds 2010 

ingezette alliantie met het Centraal Veterinair Instituut 
(CVI), meer strategische aansluiting zoeken met de 
Faculteit Diergeneeskunde en het IRAS van de Universiteit 

Utrecht (UU). De bestaande samenwerking met 
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) wordt 
geborgd.

· Voedselmicrobiologie. De samenwerking continueren met 
NVWA/RIKILT (gezamenlijke projecten en het delen van 
kennis/ faciliteiten), samenwerken met minimaal één 
academische vakgroep levensmiddelenmicrobiologie 
(WUR, UvA) om de toegang tot innovatie en academische 
kennis te borgen. 

· Omgevingsmicrobiologie. Voor water/bodemkwaliteit inzet-
ten op samenwerking met KWR, de Faculteit 
Aardwetenschappen UU en Deltares. 

· Voor luchtkwaliteit inzetten op samenwerking met WUR, 
CVI en UU IRAS. Daarbij kan gedacht worden aan  
gezamenlijk gebruik van expertise en infrastructuur en 
afstemming van de onderzoeksagenda.

· Over de bewegingen binnen het veld van Rijkslaboratoria 
en laboratoria met Rijkstaken (NVWA, RIKILT, CVI ) zal 
vanuit het RIVM pro-actiever de dialoog worden  
opgezocht, waarbij het RIVM de in het Dobolav-traject 
overeengekomen verdeling van taken wil handhaven.

Voor de versterking van de interne samenwerking tussen 
humane en niet-humane microbiologie wordt ingezet op:
· Antimicrobiële resistentie (AMR): verdere uitbouw van 

kennisontwikkeling, expertise en kennisdeling en -duiding 
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binnen het CIb op terrein van AMR vanuit dier, milieu en 
voedsel. Er zal gezamenlijk worden opgetrokken met de 
humane microbiologie (IDS) in toepassing, analyse en 
interpretatie van innovatieve technieken en geïntegreerde 
dataopslag voor dit speerpunt.

· Innovatie risicobeoordeling: genereren, analyse en inter-
pretatie van moleculaire en sequence-based laboratorium-
gegevens voor gebruik in kwantitatieve microbiologische/
moleculaire risk assessment, in samenwerking tussen 
‘natte’ en ‘droge’ medewerkers en in samenwerking met 
andere disciplines (epidemiologie) voor de bron-attribu-
tie-vraagstukken die vanuit beleid bij het RIVM worden 
belegd. 

· Integrale voedselveiligheid: intensievere samenwerking 
met chemische voedselveiligheid (VPZ) om voedselveilig-
heidsonderzoek integraler te benaderen, en daarmee te 
versterken.

· Biosafety/ Biosecurity: in afstemming met IDS en centra in 
het M&V-domein wordt preparedness en respons voor 
biosafety en biosecurity verder opgebouwd en verbeterd.

· De kennis en expertise op het terrein van de parasitologie 
is versnipperd binnen het RIVM en in het veld. Winst is 
mogelijk door intern de humane en veterinaire parasitolo-
gie te combineren en de samenwerking met externe part-
ners te intensiveren.

2.5  Immunologie en vaccinologie 

Omgevingsanalyse

De taken die te maken hebben met vaccins zijn de afgelopen 
jaren in Nederland sterk gereorganiseerd. De advisering aan 
partijen binnen de overheid over vaccins, vaccinatie en de 
afweerreactie tegen infectieziekten is toegevoegd aan het 
takenpakket van het CIb.

De kennisbehoefte van de overheid ligt vooral op het gebied 
van de effectiviteit en veiligheid van vaccinatieprogramma’s 
en de beschikbaarheid en toepasbaarheid van vaccins. Deze 
publieke adviestaken richten zich op alle vaccinaties die de 
overheid vanwege de infectieziektebestrijding aanbiedt, 
inclusief toekomstige vaccinaties. Als ondersteuning van die 
adviestaak voert het CIb onderzoek uit op het gebied van de 
immuunrespons tegen infectieziekten en vaccins. Het precieze 
takenpakket dat bij het CIb is belegd is, ten tijde van de 
reorganisatie, bepaald op basis van een internationale 
wetenschappelijke audit, een omgevingsanalyse en overleg 
met relevante partijen. Dit is vastgelegd in het ‘Van 
Bijsterveldt-rapport’. 

In aanvulling daarop is recent een bijeenkomst georgani-
seerd met een onderzoekscommissie die bestond uit des-
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kundigen vanuit de kliniek en academie. Geconcludeerd werd 
dat het RIVM terecht de effectiviteit en veiligheid van vaccina-
tieprogramma’s centraal stelt in het onderzoeksprogramma 
en dat het onderzoeksprogramma meer focus behoeft. 
Verder werd bevestigd dat er nog veel onbekend is op het 
gebied van de immunologie van zowel kinderen als ouderen. 
Het veld ziet het RIVM als de logische partij om vaccino-
logisch onderzoek van verschillende partijen op elkaar af te 
stemmen en om het voortouw te nemen in discussies over 
het gezamenlijk organiseren van faciliteiten, zoals voor 
bio-informatica en biobanken.

 Strategische visie

Het CIb continueert de werkzaamheden voor immunologie 
en vaccinologie zoals vastgesteld in het Van Bijsterveldt-
rapport. Het CIb streeft, in lijn met het advies van de onder-
zoekscommissie, naar meer focus in het 
onderzoeksprogramma. 

2.6  Technologie 

Nieuwe technieken vormen met het oog op een effectief 
gebruik van data voor curatie en OGZ-doelen kansen en 
bedreigingen. In paragraaf 2.1 over diagnostiek is aangegeven 

wat de mogelijke nadelige gevolgen van technologische 
ontwikkelingen zijn. In aanvulling daarop de volgende kansen:

· Voor identificatie worden in het veld in toenemende mate 
moleculaire technieken gebruikt als massaspectrometrie 
en next generation sequencing (NGS). Deze technieken 
kunnen op termijn pathogeen-specifieke diagnostische 
tests vervangen, waardoor laboratoria een veel breder 
palet aan ziekteverwekkers kunnen detecteren. De data 
die met NGS gegenereerd worden kunnen gelijktijdig 
curatieve en public health doelen dienen. Om dit mogelijk 
te maken zet het CIb in op een betere koppeling tussen de 
epidemiologie en microbiologie en op capaciteit en ICT-
infrastructuur om grote datastromen te verwerken 
(bio-informatica).

· Ontwikkelingen op het gebied van (epi)genetica en het 
microbioom maken het mogelijk om nieuwe informatie uit 
bestaand materiaal te halen. De aanleg en onderhoud van 
biobanken en cohorten zijn daarmee van toenemend 
belang, vooral in samenwerkingsverbanden.

· Om transmissie en/of een uitbraak te kunnen waarnemen, 
is (moleculaire) typering van de stammen en/of resistentie-
plasmiden onmisbaar. Dit soort karakterisering kan vaak 
maar door een beperkt aantal expertisecentra uitgevoerd 
worden en krachten moeten daarom gebundeld worden. 
Over het algemeen geldt dat deze typeringen, die van 

Bijlage A  Infectieziektebestrijding



 

belang zijn voor de OGZ, niet ontwikkeld en uitgevoerd 
zullen worden door de MML’s, omdat het niet in het 
belang is van de patiëntenzorg. Het CIb zal moeten bepalen 
waar en op welke manier deze technologie voor de publieke 
taak gebruikt kan worden. 

· Functionele respons: ontwikkeling van biomedische  
analyses die de functionele relevantie weergeven van de 
respons van mens en dier op pathogenen die een bedreiging 
vormen voor de volksgezondheid. Deze technieken kunnen 
ingezet worden voor populatie-gericht onderzoek en 
surveillance.

Veel partijen worstelen met de vraag hoe zij kunnen inspelen 
op technologische ontwikkelingen die majeure investeringen 
vragen. Voorbeelden hiervan zijn discussies over biobanken, 
databanken, technologische platforms en bio-informatica. 
De meeste partijen kunnen zich niet veroorloven deze  
ontwikkelingen zelfstandig op te pakken en zoeken naar 
partners. Gebleken is dat het veld verlangt dat het CIb een 
regisserende rol oppakt. Bepaald moet worden voor welke 
ontwikkelingen dit een reële mogelijkheid is. Binnen het CIb 
wordt ingezet op integrale (techniek)ontwikkeling bij de 
humane microbiologie (IDS/IIV) en veterinaire-, alimentaire 
en omgevingsmicrobiologie (Z&O). 

2.7  Innovatie 

Het succes van het CIb is mede te danken aan langjarige 
diepte-investeringen in innovatief onderzoek waardoor 
voldoende laboratoriumexpertise in huis is om adequaat op 
nieuwe problemen in te springen en referentietaken goed uit 
te voeren. De innovatieve activiteiten in de laboratoria van 
het CIb onderscheiden zich van die in academische instituten 
door een focus op de publieke gezondheid. Dergelijk weten-
schappelijk onderzoek is en blijft daarom essentieel voor een 
optimaal functioneren van het CIb.

De uitdaging betreft het inbouwen van voldoende flexibiliteit 
om te kunnen inspringen op acute vragen, met behoud van 
voldoende diepgang en internationale aansluiting. Deze zijn 
nodig voor kwalitatief hoogwaardige adviezen en lange 
termijn visies. De internationale aansluiting wordt op dit 
moment geborgd doordat RIVM-CIb-laboratoria ook werken 
in EU/ECDC- en WHO-verband (bijvoorbeeld op het terrein 
van mazelen, polio, enterale virussen, tuberculose). 
Wat de veterinaire-, alimentaire- en omgevingsmicrobiologie 
betreft wordt internationaal samengewerkt in Europees 
verband en met een aantal ontwikkelingslanden op het 
gebied van waterkwaliteit en sanitatie, capacity building voor 
biosafety en biosecurity, parasitaire en bacteriële voedsel-
veiligheid, antimicrobiële resistentie en vectoroverdraagbare 
aandoeningen, vooral via teken en muggen.
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Streven is een gezamenlijker humaan-veterinair onderzoeks-
programma dat gefocust is op een beperkter aantal voor de 
volksgezondheid relevante infectieziekten. Daarbij is het 
belangrijk dat het CIb de aansluiting op internationale ont-
wikkelingen borgt. Ambitie van het CIb is om zich primair te 
versterken binnen de drie in het strategisch beleidsplan 
benoemde speerpunten: antimicrobiële resistentie (zowel 
humaan als veterinair, alimentair en in milieu), zoönosen en 
infectieziekten in het rijksvaccinatieprogramma. 

2.8  Kosten en efficiency

Tijdens een incident of een uitbraak verandert de manier 
waarop de beschikbare laboratoriumfaciliteiten ingezet 
worden. Urgente werkzaamheden die nodig zijn voor de 
bestrijding nemen dan veel van de beschikbare faciliteiten in 
beslag. In ‘vredestijd’ worden de laboratoria vooral gebruikt 
voor referentietaken, surveillance en innovatie. De laboratoria 
van het CIb zijn hierdoor altijd in gebruik, ook als er geen 
incident of een uitbraak gaande is. Het gebruik wordt dus op 
enig moment mede bepaald door de actualiteit. De minimaal 
noodzakelijke omvang van de laboratoria wordt daarom 
voor een belangrijk deel bepaald door de capaciteit die nodig 
is om grootschalige calamiteiten en incidenten te kunnen 
opvangen (denk aan een grieppandemie, een uitbraak van 

mazelen, et cetera) in combinatie met de (wettelijke) 
referentietaken.

Ondanks pogingen om kosten te besparen in de 
laboratorium omgeving wordt het RIVM regelmatig gecon-
fronteerd met (externe) ontwikkelingen die leiden tot  
kostenstijgingen, waardoor het niet altijd lukt om per saldo 
kosten te besparen. In algemene zin worden kwaliteitseisen 
strenger. Een specifiek voorbeeld hiervan is de tuberculose-
diagnostiek. De richtlijnen voor kweek van tuberculosebacte-
riën zijn aangescherpt op last van de IGZ, waardoor kweek 
alleen nog onder BSL-3- condities (in plaats van BSL-2) mag 
plaatsvinden. Omdat het RIVM in Nederland referentie-
laboratorium is voor tuberculose was een verbouwing nood-
zakelijk om aan de verscherpte eisen te voldoen. Een ander 
voorbeeld betreft de eisen die worden gesteld aan het  
verwerken van biologisch afval. De regelgeving hieromtrent 
wordt telkens stringenter, waardoor er meer afval gescheiden 
moet worden en meer afval als bijzonder afval wordt aange-
merkt. Voor het hele RIVM bedragen de kosten voor de 
verwerking van bijzonder afval 800.000 euro per jaar en de 
verwachting is dat deze kostenpost hoger wordt. 
Aangescherpte normen op het vlak van de milieuwetgeving 
leiden er tot slot toe dat de eisen voor de opslag van chemi-
caliën zijn aangescherpt, waardoor er nieuwe opslagkasten 
geïnstalleerd moesten worden; iedere kast met eigen afzuiging.
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Doelmatig gebruik van de laboratoriuminfrastructuur is 
vereist om in het huidige economische klimaat de kernfunc-
ties goed uit te kunnen voeren. Aangezien vooral op het punt 
van efficiency een RIVM-brede aanpak nodig is en loont,  

 zie verder paragraaf 5.5 in de hoofdtekst van de 
RIVM-strategie.
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Bijlage B  
Perinatale screening

Het CIb voert samen met andere laboratoria in Nederland de 
laboratoriumbepalingen uit voor de landelijke screenings-
programma’s bij zwangeren en pasgeborenen. Ook heeft het 
CIb referentiefuncties voor de hielprik- en de 
Downsyndroomscreening, waaronder kwaliteitsmonitoring 
en het bevorderen van kwaliteitsborging van de landelijke 
screeningslaboratoria. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan 
het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CVB) van het 
RIVM.

Omgevingsanalyse

Mogelijk wordt in de toekomst de neonatale screening uitge-
breid met nieuwe aandoeningen (het advies van de 
Gezondheidsraad wordt verwacht in najaar 2014). Op tech-
nologisch vlak worden steeds meer DNA-werkzaamheden 
opgenomen in de laboratoriumroutine, zowel op het gebied 
van de neonatale screening (NHS) als Downsyndroom-
screening (DS). Voor de prenatale screening is de verwachting 
dat in de toekomst foetaal DNA gebruikt zal worden.  

De DNA-werkzaamheden, waaronder NGS-technologie, 
stellen nieuwe eisen aan de laboratoriuminfrastructuur. 

Strategie

De strategie op het terrein van perinatale screening is erop 
gericht de werkzaamheden voort te zetten als referentie-
laboratorium en als kenniscentrum van de screenings-
programma’s, in een landelijke laboratoriumorganisatie met 
verschillende regionale partners. Daarbij blijft het van belang 
om een deel van het screeningsvolume zelf te analyseren en 
dus om aan te sluiten op technologische ontwikkelingen op 
dit vakgebied. 

Bij een uitbereiding van het aantal bepalingen van de hielprik-
screening en als de ontwikkeling in de Downscreening naar 
het gebruik van foetaal DNA door zet, zal worden  
ingezet op versterking van de moleculair-biologische en 
bio-informatica expertise. Dit zal deels worden ingevuld door 
samenwerking; intern met onder andere GZB. Er valt een 
investering te verwachten op het gebied van apparatuur voor 
snelle DNA-sequentie-analyse, omdat er over 2 tot 5 jaar 
naar verwachting voor de prenatale screening een grote 
behoefte zal zijn aan deze vorm van een analyse van delen 
van het foetale genoom. 
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1   Inleiding
Binnen het domein Milieu & Veiligheid (M&V) voert het RIVM 
drie kernfuncties uit waarvoor een geavanceerde meetinfra-
structuur nodig is. Dat zijn: (1) de calamiteitenfunctie, waarvoor 
met meetwagens en drones CBRN-incidenten worden be oor-
deeld, (2) de referentie- en monitoringfunctie, waarvoor met 
meetnetten de luchtkwaliteit, bodem & grondwater, straling 
en geluid wordt gemeten, en (3) de innovatiefunctie, waarvoor 
met speciale opstellingen inhalatie- en ecotoxicologisch 
onderzoek wordt uitgevoerd. Alle functies maken tevens 
gebruik van klassieke laboratoria, die deels intern en deels 
extern gepositioneerd zijn.

2   Kernfuncties laboratoria
Calamiteiten
Op nationale schaal is RIVM/M&V een hoofdrolspeler in de 
beoordeling van (dreigende) CBRN-incidenten, zoals branden 
in complexe chemische installaties, kernongevallen en terro-
ristische aanslagen. De ernst van een CBRN-incident wordt 
beoordeeld op basis van modelberekeningen en metingen. 
Wat metingen betreft legt M&V de focus op geavanceerde 

Meetwagens 
en drones voor 

beoordeling van 
CBRN-

incidenten

Speciale 
opstellingen 

voor innovatief 
onderzoek 

(inhalatie- 
& ecotox)
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meetvoorzieningen die op locatie kunnen worden ingezet, 
zoals snelle interventiewagens, radiologische meetwagens, 
een mobiel chemisch & biologisch laboratorium (MCBL) en 
drones. Voor nauwkeurig onderzoek van monsters en ver-
dachte objecten wordt gebruikgemaakt van laboratoria. 
M&V beheert zelf een radionuclidenlaboratorium op B- en 
C-niveau. Voor biologische analyses beroept M&V zich op de 
kennis en infrastructuur van het RIVM-onderdeel Centrum 
Infectieziekte-bestrijding (CIb). Chemische analyses worden 
uitgevoerd binnen netwerken van collega-instituten, zoals 
het Landelijk Laboratorium Netwerk terreuraanslagen (LLN-
ta). In een aantal gevallen wordt een beroep gedaan op de 
kennis- en infrastructuur van het RIVM-centrum 
Gezondheidsbescherming (GZB).  

Referentie en monitoring 

RIVM/M&V borgt de betrouwbaarheid en juistheid van data 
over de kwaliteit van het milieu in relatie tot de leefomge-
ving. Het gaat daarbij om concentraties van chemische en 
radioactieve stoffen in de compartimenten lucht, bodem en 
water en om stralings- en geluidsniveaus in de omgeving. 
Als onderdeel van de nationale referentietaak beheert  
RIVM/M&V state of the art meetnetten voor milieumonitoring. 
In een aantal gevallen gaat het om volledig geautomatiseerde 
meetnetten, zoals het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) 

en het Nationaal Meetnet Radioactiviteit7 (NMR). 
In andere gevallen (het Landelijk Meetnet effecten 
Mestbeleid, LMM) gaat het om het systematisch nemen van 
monsters die vervolgens in een laboratorium worden geana-
lyseerd. Voor chemische bepalingen wordt een beroep 
gedaan op externe partijen, in het bijzonder het 
Gemeenschappelijk Milieulaboratorium (GML) in Utrecht. 
Radioactiviteitsbepalingen voert RIVM/M&V uit in het eigen 
radionuclidenlaboratorium. Naast monitoring van de leef-
omgeving heeft RIVM/M&V op stralingsgebied een extra 
referentietaak: het gaat daarbij om de levering van contra- 
expertise op de emissiegegevens van nucleaire installaties in 
Nederland.

Innovatie 

Op een aantal strategisch gekozen onderwerpen, vooral op het 
terrein van risico’s van stoffen, voert RIVM/M&V innovatief 
onderzoek uit. Daarvoor staat een aantal unieke meet-
faciliteiten ter beschikking voor inhalatie-toxicologie en 
ecotoxicologie. Het onderzoek richt zich op de effecten van 
blootstelling aan luchtverontreiniging en nano-deeltjes, de 
verspreiding van hormoonverstorende stoffen in het milieu 

7  NB: Het NMR is primair ontwikkeld als signaleringsmeetnet voor 
kernongevallen; de milieumonitoringfunctie van het NMR is 
secundair.
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en de ontwikkeling van nieuwe methodieken voor risico-
beoordeling. Het inhalatie-toxicologisch onderzoek vindt 
deels plaats in het eigen radionuclidenlaboratorium. Op dit 
gebied werkt RIVM/M&V nauw samen met het RIVM-
centrum Gezondheidsbescherming (GZB). Naast experimen-
tele opstellingen voor inhalatie- en ecotoxicologie beschikt 
RIVM/M&V ook over unieke meetapparatuur voor UV-B en 
remote sensing. 

3   Omgevingsanalyse 
Binnen het domein Milieu & Veiligheid heeft de discussie 
‘wat doen we zelf, en wat beleggen we elders’ al vele jaren 
geleden gespeeld. Voor analyses op het gebied van zowel 
chemie als straling gold dat het totale werkpakket, dat wil 
zeggen voor warme én koude activiteiten, onvoldoende  
was om eigenstandige laboratoria economisch rendabel te 
kunnen opereren. Toch heeft de discussie voor chemie en 
straling een verschillende uitwerking gekregen. 

Voor chemie waren de volgende overwegingen bepalend:
· Het chemisch analysespectrum was sowieso te breed om 

volledig zelf in huis te houden.
· Het externe veld was voldoende veelzijdig en robuust om  

op te kunnen vertrouwen, zowel voor warme als koude 

activiteiten.
· Een deugdelijk analistennetwerk komt een goede calami-

teitenrespons ten goede (maar dan wel met een regierol 
voor het RIVM).

· Het RIVM blijft beschikken over een zeer geavanceerde 
infrastructuur voor chemische bepalingen op locatie.

Voor straling kwamen, na uitvoerig onderzoek, andere argu-
menten op tafel:

· RIVM/M&V had het volledige analysespectrum straling al 
vele decennia in eigen huis.

· Er waren voldoende koude taken voor de ondersteuning 
van beleid (monitoring) en inspectie (referentietaken en ad 
hoc ondersteuning).

· Het aantal stralingslaboratoria in Nederland is minimaal, 
zodat bij een uitbesteding al snel een belangenconflict en/
of monopolie positie ontstaat.

· In crisistijd (bijvoorbeeld tijdens een kernongeval) kan niet 
vertrouwd worden op afdoende ondersteuning vanuit het 
buitenland.

· De opdrachtgever (het toenmalige VROM) was om die 
reden bereid om de volledige exploitatiekosten als vaste 
instandhoudingsbijdrage te financieren.

Er is geen aanleiding om op de destijds gemaakte keuzes 
terug te komen. 
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4   Strategische keuzes
· Wij spelen een hoofdrol in de beoordeling van CBRN-

incidenten en zetten daarbij sterk in op mobiele meet-
infrastructuur (meetwagens, drones).

· Wij bieden de nationale meetinfrastructuur voor ionise-
rende straling en radioactiviteit (‘rijksstralingslaboratorium’).

· Wij versterken de positie van onze laboratorium netwerken 
en hebben heldere werkafspraken met Defensie, TNO en 
andere belangrijke partners.

· Wij zijn referentie-instituut voor milieumonitoring en 
beheren state of the art meetnetten voor luchtkwaliteit, 
bodem en grondwater, straling en geluid.

· Wij geven invulling aan belangrijke onderdelen van de 
Laan voor de Leefomgeving.

· Wij spelen actief in op ontwikkelingen rond citizen science.
· Samen met V&Z zetten wij de bestaande (unieke)  

laboratoriuminfrastructuur optimaal in voor innovatief 
onderzoek naar risico’s van stoffen - met als speerpunten 
inhalatie-toxicologie (‘nano’) en ecotoxicologie - en ver-
sterken op die onderwerpen onze (inter)nationale positie.

Het RIVM positioneert zich als hét nationale kennisinstituut 
dat bij (dreigende) CBRN-incidenten snel en doeltreffend de 
ernst van de situatie beoordeelt. Op basis van die informatie 
besluit het bevoegd gezag of de maatregelen die vaak al 
direct na het incident zijn genomen, nog gelden, moeten 

worden herzien of opgeheven kunnen worden. Het RIVM 
voert deze taken met collega-kennisinstituten uit, maar heeft 
– naast een regierol – een sterk operationele taak, vooral in 
de vroege fase van het incident. Voor een snelle en adequate 
taakuitvoering beschikt RIVM onder meer over een unieke 
set van state of the art meetfaciliteiten die snel op de plaats 
van het incident kunnen worden ingezet. 

Met het radionuclidenlaboratorium beschikt RIVM/M&V over 
een unieke faciliteit, die ingezet wordt voor de calamiteiten-
functie, voor monitoring- & referentietaken en voor innovatief 
onderzoek. Een herijking van de stralingslaboratoriumwerk-
zaamheden in Nederland kan de positie van het radionucliden-
laboratorium verder versterken. De discussie hierover hangt 
samen met de aanstaande vorming van de Autoriteit 
Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Chemische analyses worden voor een belangrijk deel extern 
uitgevoerd. Om de toegang tot, en kwaliteit van dit soort 
analyses te kunnen borgen zet het RIVM in op de uitbreiding 
van het bestaande Landelijk Laboratorium Netwerk terroris-
tische aanslagen (LLN-ta) tot een robuust en terreindekkend 
laboratoriumnetwerk voor chemische calamiteiten (LLC). 
Voor belangrijke partners als TNO, RIKILT en Defensie is het 
nodig om de afstemming van taken te regelen in een conve-
nant. Voor Defensie is dat belangrijk omdat die organisatie in 
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toenemende mate civiel-militaire ondersteuning bij rampen 
biedt en voor dat doel eveneens geavanceerde mobiele 
meetinfrastructuur aanschaft.

Het RIVM/M&V borgt de betrouwbaarheid en juistheid van 
data over de kwaliteit van de leefomgeving. Als rijks-kennis-
instituut richten wij ons op de data die in nationale en inter-
nationale context essentieel zijn. Onze monitoring is effectief, 
dat wil zeggen gericht op data die er werkelijk toe doen.  
Wij toetsen dit voortdurend, in dialoog met opdrachtgevers, 
stakeholders en professionals. 

Zo loopt er ook op dit moment nog een opdracht van I&M 
voor een benchmarkstudie bij het Landelijk Meetnet 
Luchtkwaliteit en de Emissieregistratie. Het project is opgezet 
om tot een voorstel te komen voor een vernieuwd, voldoende 
gezaghebbend, efficiënt, monitorings concept luchtkwaliteit, 
dat past bij actuele en toekomstige ontwikkelingen (maat-
schappelijk, beleid), en waaraan onze primaire en nieuwe 
opdrachtgevers zich verbinden. Het project geeft inzicht in de 
efficiency en effectiviteit van de huidige activiteiten, en kijkt 
hoe deze samenhangende activiteiten in de toekomst vorm-
gegeven kunnen worden, rekening houdend met innovatie en 
afgestemd op de in de toekomst noodzakelijke behoefte aan 
monitoring. Tendensen die hierbij spelen zijn bijvoorbeeld: 
vermindering van (lokale) metingen (door het zwaarder 

inzetten van berekeningen en innovatie), versus de tendens 
dat bestuurders en burgers soms lokaal meer gedetailleerde 
informatie wensen en meer vertrouwen hebben in metingen. 
Het RIVM zoekt actief naar samenwerking met andere partijen, 
vooral met laboratoria met rijkstaken. Om onze hoge kwaliteits-
standaard te garanderen volgen we de technisch-weten-
schappelijke, maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen 
op de voet. Een bijzonder aandachtspunt vormt de ontwikke-
ling van de Laan van de Leefomgeving, waar wij invulling 
willen geven aan een aantal belangrijke informatiehuizen, 
vooral op het gebied van de kwaliteit van de leefomgeving. 

De uitvoering en interpretatie van metingen door burgers en 
maatschappelijke organisaties is een trend die de komende 
jaren zal doorzetten. Deze trend heeft consequenties voor 
zowel de brandweertaak als de monitoring- & referentie-
functie van M&V. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit van meetgegevens en de juiste interpretatie daar-
van zoeken wij bij de ontwikkeling van citizen science actief de 
dialoog op met de samenleving.

Het RIVM is binnen de rijksoverheid het enige instituut dat 
faciliteiten heeft voor inhalatie-toxicologisch onderzoek. 
Sommige faciliteiten zijn zelfs op Europese schaal uniek.  
Ook voor experimenteel ecotoxicologisch onderzoek beschikt 
RIVM/M&V over bijzondere voorzieningen. Samen met GZB 
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zet M&V deze bestaande, unieke faciliteiten optimaal in voor 
innovatief onderzoek dat de beantwoording van prioritaire 
onderzoeks- en beleidsvragen van de toekomst ondersteunt, 
vooral op het gebied van risico’s van stoffen. Bij experimenteel 
inhalatie-toxicologisch onderzoek ligt het accent op: 
· Gezondheidseffecten van luchtverontreiniging.
· Toxiciteit en kinetiek van nanomaterialen.

Bij experimenteel innovatief onderzoek op het terrein van de 
(eco)-toxicologie gaat het om:
· Vernieuwing (eco)-toxicologie & risicobeoordeling en 

verbeterde impact-assessment.
· Nanotechnologie en synthetische biologie.
Het RIVM beschikt op dit moment over een Lidar-installatie, 
waarmee stoffen in de atmosfeer gemeten kunnen worden. 
In 2015 wordt hiervoor een business-model opgesteld in 
samenwerking met het KNMI.
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1   Inleiding
De brede V&Z-kennisbasis bestaat uit laboratoriumexpertise 
in combinatie met ‘droge’ expertise (advies en desk research) 
over Volksgezondheid & Zorg. Hiermee kunnen kwalitatief 
hoogstaande beleidsadviezen worden gegeven over een 
breed inhoudelijk terrein. De ambitie van V&Z is om hét 
Nederlands aanspreekpunt als overheidslaboratorium voor 
de volksgezondheid te worden voor de opdrachtgevers van 
het RIVM. Het laboratorium van V&Z richt zich op onder-
steuning van de domeinen:

 · Geneesmiddelen;
 · Medische technologie;
 · Tabak(sproducten);
 · Toxicologie & Alternatieven voor dierproeven;
 · Gezondheidsonderzoek.

De instandhouding van een up to date laboratoriuminfra-
structuur is duur. V&Z heeft in 2013 een grote efficiëntie-slag 
gerealiseerd in de huisvesting (20 procent reductie), door de 
laboratoria voor het chemische én biologische geneesmidde-
lenonderzoek samen te voegen met de laboratoria voor 
tabak(sproducten), toxicologie en effecten volksgezondheid 
in het huidige laboratorium Gezondheidsbescherming (GZB). 
Laboratoriumruimtes voor de vijf hierboven genoemde 
domeinen worden nu (indien de werkzaamheden en het 
kwaliteitsniveau dat toelaten) gedeeld, inclusief benodigde 
kostbare apparatuur. Daarnaast is het laboratoriumbeheer 
gezamenlijk ingericht, waarbij niet alleen centrum-breed 
maar ook RIVM-breed naar synergie wordt gestreefd. 
De bestaande infrastructuur wordt breed ingezet (zie onder-
staande tabel).
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Wordt ook gebruikt voor

Geneesmiddelen V V V

Medische technologie V V

Tabak(sproducten) V V

Toxicologie & alternatieven 
voor dierproeven

V

Gezondheidonderzoek V V

*Vóór 2013 was er geen basisinfrastructuur voor medische technologie 
aanwezig nu wordt efficiënt gebruik gemaakt van bestaande genees-
middelen- (OMCL, ‘Official Medicine Control Laboratory’) en toxicolo-
gie laboratoria.

2   Kernfuncties laboratoria
Binnen het RIVM worden drie kernfuncties voor laboratoria 
onderscheiden: calamiteitenfunctie, referentie/monito-
ringstaken en innovatie/kennis-genererend onderzoek. 
Innovatie is tweeledig van aard. Als eerste is innovatie gericht 
op de uitvoering van brandweer- en referentietaken, bijvoor-
beeld door vernieuwing van technieken of verandering/
uitbreiding van taak. Als tweede betreft het kennisgenererend 
onderzoek, gericht op nieuwe maatschappelijke en technolo-
gische ontwikkelingen. V&Z biedt haar gecombineerde 
natte-droge infrastructuur aan voor de drie functies, vanuit 
een wetenschappelijk onafhankelijke positie met erkende 
kwaliteitskeurmerken van het geleverde laboratoriumwerk. 
De laboratoria en werkzaamheden zijn zo ingericht dat snel 
en adequaat kan worden ondersteund bij calamiteiten en dat 
geschakeld kan worden tussen diverse taken en (onderzoeks)
vragen.

De tendens op dit moment is dat voor de calamiteitenfunctie 
en referentie-monitoringtaken het aantal opdrachten op 
diverse terreinen toeneemt, terwijl deze voor kennisgenererend 
onderzoek eerder afnemen (zie onderstaande tabel). Omdat 
deze werkzaamheden belangrijk zijn voor de calamiteiten-
functie en de referentie- en adviestaken van het RIVM, wordt 
hiervoor intensiever geacquireerd, vooral op het gebied van 
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de toxicologie, alternatieven voor dierproeven en effecten 
volksgezondheid. 
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I  Calamiteiten- 
functie • • • • • •

II  Referentie & 
monitoringtaken • • • • • •

III  Innovatie
- voor  I & II

• • • • • •

-  anticiperen op  
nieuwe  
ontwikkelingen 

• • • • • • • • • • •

3    Omgevingsanalyse en strate-
gische keuzes

Uit de omgevingsanalyses blijkt dat het werk van het RIVM 
en het Douanelaboratorium, het RIKILT en diverse onder-
zoeksgroepen dicht tegen elkaar aan ligt. Het is dan ook 
belangrijk om complementariteit te benutten. 

3.1   Geneesmiddelen

Het betreft taken op het gebied van handhaving van regel-
geving voor geneesmiddelen, opsporing van illegale genees-
middelen en advisering van beleid bij calamiteiten:
· Ad hoc post marketing surveillance van geregistreerde 

geneesmiddelen.
· Wettelijke taken op het gebied van Europese vrijgifte van 

vaccins en bloedproducten.
· Referentietaken voor onderzoek naar de kwaliteit (samen-

stelling) en veiligheid van geneesmiddelen als partij in het 
netwerk van Official Medicines Control Laboratories 
(OMCL).

· Pharmaceutical crime (analyse samenstelling illegale 
geneesmiddelen).

· Statusbepaling kruiden/geneesmiddelen.
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· Analyse (voedings)supplementen (farmacologische  
toevoegingen/werkzaamheid).

· Werkzaamheden ter ondersteuning van de Nederlandse 
delegatie bij de Europese Farmacopee.

· Analyse diergeneesmiddelen.

Omgevingsanalyse

De meerwaarde van het RIVM ten opzichte van andere partijen 
die werkzaamheden op het gebied van geneesmiddelen 
uitvoeren is dat het RIVM over een brede inhoudelijke  
expertise beschikt; een combinatie van laboratorium-
expertise, farmaceutische kennis en expertise op het gebied 
van geneesmiddelengebruik. Bovendien werkt GZB veel in 
(laboratorium)netwerken en ketens, waardoor de kritische 
massa nog groter wordt. Het RIVM is daardoor in staat, beter 
dan andere partijen, om gezondheidseffecten van een breed 
scala aan (illegale) middelen te duiden. Hierdoor kan het 
RIVM snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe 
vragen van de opdrachtgever. Het RIVM staat bovendien 
bekend om zijn wetenschappelijk onafhankelijke positie.

Er zijn diverse belangrijke ontwikkelingen op het gebied van 
geneesmiddelen. Zo ontstaan nieuwe risico’s in de genees-
middelenvoorziening door wetenschappelijke en maatschappe-
lijke ontwikkelingen, zoals globalisering van geneesmiddelen- 

en grondstofproductie en geneesmiddelendistributie.  
Binnen de risicobeoordeling is het personalised medicine,  
oftewel de persoonlijke afstemming van zorg, van preventie 
en screening tot behandeling van ziekte, steeds belangrijker. 
VWS-GMT voorziet de komende jaren meer laboratorium-
werk in de post marketing surveillance (PMS) van genees-
middelen die al langer op de markt zijn. Verder is er steeds 
meer aandacht voor niet-geregistreerde en gefalsifieerde 
geneesmiddelen. De mondiale beschikbaarheid is enorm. 
Het gaat daarbij niet zozeer om ‘besmetting’ van het officiële 
geneesmiddelen-distributiesysteem, maar om aankopen 
(vaak via internet) buiten het officiële circuit om.

Ten slotte, alle fabrikanten die nu partijen vaccins en  
bloedproducten insturen voor vrijgifte, geven aan dat ze de 
komende jaren een toename in het aantal aan te bieden 
partijen verwachten. Vrijgiftecertificaten worden namelijk 
steeds meer gebruikt voor export buiten de EU. Een tweede 
ontwikkeling is dat fabrikanten streven naar steeds kortere 
doorlooptijden, wat de tijdsdruk op de vrijgiftekeuringen 
vergroot. Er is recent een efficiencyslag gemaakt bij het 
keuren. Deze reduced testing schemes blijven gehandhaafd. 
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Strategische keuze

· Bij geneesmiddelen continueren wij de huidige post  
marketing surveillance-werkzaamheden en ligt het zwaarte-
punt bij integrale risicobeoordeling, personalised medicine 
en pharma-crime.

Productkwaliteit is vanouds een belangrijk aandachtspunt van 
het RIVM. Meer dan voorheen zal het (laboratorium)onder-
zoek naar de productkwaliteit in verband gebracht worden 
met kennis over het gebruik, de daarmee gepaard gaande 
kosten en de bijbehorende (volks)gezondheidseffecten. Het 
RIVM is goed toegerust voor het signaleren en het duiden van 
potentiele risico’s van geneesmiddelen, vanwege de aanwe-
zigheid van de benodigde expertise en de laboratoriuminfra-
structuur aan de geneesmiddelen- en aan de stoffenkant. 
 
Inzake de personalised medicine wordt onderzoek gericht op 
risicostratificatie. Ook wordt het beleid geadviseerd hoe 
veilig gebruik van personalised medicine in de praktijk te 
bevorderen. Het gaat hier om regelgeving betreffende medi-
cijnen en bijbehorende companion diagnostics, diagnostica om 
de stratificatie voor de juiste behandeling te bewerkstelligen. 

GZB heeft de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd op 
het gebied van (gezondheidseffecten van) illegale genees-
middelen, een onderwerp dat door primaire opdrachtgevers 

van groot belang wordt geacht. Onderzoek naar illegale 
geneesmiddelen is door GZB recent aangemerkt als één van 
de drie speerpunten waar prioriteit aan zal worden gegeven. 
Deze laboratoriumwerkzaamheden spelen zich af in een 
internationale context.
De statusbepaling van de voedingssupplementen neemt 
naar verwachting van de opdrachtgevers (IGZ) de komende 
jaren toe, net als de analyse en identificatie van dergelijke 
producten waarin geneesmiddelen verwerkt zijn (NVWA).

3.2   Medische Technologie

Het gaat enerzijds om taken op het gebied van handhaving 
van regelgeving inzake medische technologie, en anderzijds 
om onderzoek naar en advisering over problemen met 
medisch technologische hulpmiddelen:
· Kwaliteits- en herkomstanalyse van implantaten.
· Ad hoc onderzoek bij gezondheidsproblemen door medische 

hulpmiddelen en voor de innovatie van teststrategieën 
voor de risico-evaluatie (vooral immunotoxicologisch).

Omgevingsanalyse

Medische Technologie (MET) is een relatief nieuw aandachts-
gebied voor de overheid. De medische technologie maakt de 
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laatste jaren een enorme groei door en heeft steeds meer op 
de zorg en de volksgezondheid. Dit komt door een breed 
scala aan ontwikkelingen, zoals technologische, medisch- 
wetenschappelijke en maatschappelijke. Ook de behoeften 
van de opdrachtgevers VWS en IGZ zijn aan het verschuiven. 
Vanuit VWS is de aandacht voor medische technologie sterk 
gegroeid, en niet alleen door de toename van het gebruik 
van medische technologie in de zorg en de aanscherping van 
Europese regelgeving. Ook het feit dat medische technologie 
een belangrijke rol in de kostenontwikkeling van de zorg kan 
spelen, maakt dat VWS grip wil hebben op deze ontwikkelin-
gen. Zij achten wetenschappelijke onderbouwing van beleid 
en regelgeving hierbij van groot belang. Vanuit IGZ is de 
kennisbehoefte aan het verschuiven naar meer aandacht 
voor de zorgketen. De patiëntveiligheid komt nog te vaak in 
gevaar tijdens de introductie van nieuwe medische technolo-
gie in de zorg. IGZ wil dan ook beter kunnen anticiperen op 
medische technologie die op het punt staat de markt op te 
gaan. Daarnaast wil IGZ ten aanzien van de productketen 
zwaar inzetten op de post marketing surveillance (PMS) en 
risico signalering van medische hulpmiddelen. 

In Europa is er een beweging richting het herijken van het 
beoordelings- en toelatingssysteem van medische hulpmid-
delen. Wet- en regelgeving wordt vernieuwd en de toezicht-
houdende taken zijn verzwaard. Een belangrijk onderdeel 

van deze ontwikkelingen zijn de voorstellen om zogenoemde 
EU Reference Laboratories in te richten. 

Op het gebied van nanomedicine8 staan risico’s en benefits, 
maar ook governance, regulation and standards centraal. 
Experimenteel onderzoek, in het bijzonder op het gebied van 
kinetiek, interacties met het immuunsysteem en nano- 
toxicologie in het algemeen is hierbij essentieel om de risico-
beoordeling en teststrategieën te onderbouwen. In het 
Horizon2020-programma worden diverse calls verwacht op 
het gebied van nanomedicine, mede naar aanleiding van 
voorstellen vanuit het European Technology Platform 
Nanomedicine. Belangrijk onderdeel hiervan is bijvoorbeeld 
het opzetten van een Europese laboratorium-infrastructuur, 
analoog aan het Nanomedicine Characterization Laboratory 
in de USA, waar het midden- en kleinbedrijf (SME’s) nano-
materialen kunnen laten karakteriseren en preklinische 
veiligheidstesten kunnen laten uitvoeren. 

8  Nanomedicine is als speerpunt aangeduid in zowel het taakveld 
Nanotechnologie (Strategienota nanotechnologie RIVM, 2013) 
als het taakveld Medische Technologie en Geneesmiddelen. 
Nanomedicine is daarnaast in RIVM2020 aangeduid als een te 
versterken expertiseveld en internationale prioriteit.
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Strategische keuzes

· Bij medische technologie intensiveren wij de laboratori-
umwerkzaamheden, specifiek gericht op medische hulp-
middelen en nanomedicine.

· Voor medische hulpmiddelen ambieren wij de positie van 
nationaal en Europees Referentie Instituut met focus op 
biocompatibiliteit en (immuno-)toxiciteit.

Komende jaren intensiveert het RIVM de werkzaamheden op 
het gebied van de Medische Technologie. Het RIVM streeft 
ernaar, in afstemming en samenwerking met andere OMCL-
laboratoria in Europa, om de positie als Nationaal en 
Europees Referentie Instituut te verkrijgen op implantaten en 
fillers. Voor advies over andere producten zou Nederland 
terecht kunnen bij diverse collega-instituten in het buiten-
land. Het RIVM volgt de (inter)nationale ontwikkelingen rond 
nanomedicine nauwlettend, en onderzoekt mogelijkheden 
om naast een nationale ook een Europese rol te spelen bij de 
ontwikkeling van teststrategieën en validatie van 
testmethodes. 

3.3   Tabak(sproducten)

Het gaat enerzijds om taken op het gebied van handhaving 
van regelgeving inzake tabak en anderzijds om onderzoek 

naar en advisering over problemen met tabaksproducten. 
Nederland is een Partij in het WHO-Kaderverdrag inzake 
tabaksontmoediging (FCTC) en moet voldoen aan de ver-
plichtingen die voortvloeien uit het FCTC. Onderdeel daarvan is 
productregulering van de samenstelling van tabaksproducten, 
inclusief de additieven. Werkzaamheden betreffen:
· Onderzoek naar de samenstelling en schadelijke gevolgen 

van tabak en tabaksrook. 
· Wettelijke taak monitoring en handhavingsmetingen van 

tabaksproducten.
· Onderzoek naar additieven die aan tabaksproducten 

worden toegevoegd.
· Ad hoc onderzoek naar alternatieve tabaksproducten zoals 

de e-sigaret.

Omgevingsanalyse

Tabak is een zeer dynamisch en politiek gevoelig werkveld. 
De concrete activiteiten hangen in belangrijke mate af van 
(inter)nationale politieke- en wetenschappelijke ontwikkelin-
gen. In 2014 vindt de zesde ‘Conference Of the Parties to the 
FCTC’ plaats. Daar worden belangrijke beslissingen genomen 
die de onderzoeksagenda voor de komende jaren bepalen. 
De kans is groot dat er dan voor nieuwe componenten (zoals 
zware metalen) of voor andere producten (zoals waterpijp en 
smokeless tobacco) testmethoden ontwikkeld gaan worden. 
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Verder komen er op dit moment steeds nieuwe producten op 
de markt zoals recentelijk de Shisha-pen en e-sigaret.

Rijksbreed is de NVWA de inzet van zijn referentielaboratoria 
aan het herijken, vooral wat betreft positionering en mogelijke 
synergiewinst. Diverse taken op het terrein van handhaving 
regelgeving voor tabak zijn gedecentraliseerd naar gemeenten. 
Opdrachten die nu door de NVWA gegeven worden komen in 
de toekomst mogelijk van gemeenten. 
Met diverse Universiteiten en kennisinstellingen wordt goed 
samengewerkt. GZB is een van de weinige wetenschappelijk 
en commercieel onafhankelijke tabakslaboratoria in de 
wereld. Het RIVM-laboratorium heeft de status van WHO 
Collaborating Center tabaksproducten en is voor de metho-
de-ontwikkeling een van de gezichtsbepalende laboratoria 
voor de WHO. 

Strategische keuze

· Bij tabak(sproducten) continueren wij de referentie/moni-
toringstaken, en zetten sterker in op alternatieve produc-
ten, zoals de e-sigaret. 

De huidige werkzaamheden voor de wettelijke taken op het 
gebied van tabak worden voortgezet, en ook de rol als WHO-
CC Tabaksproducten. Het streven is om sterker in te zetten 
op ad hoc adviezen en onderzoek van vooral nieuwe produc-

ten, bijvoorbeeld de Shisha-pen en e-sigaret. Andere voor-
beelden van nieuwe productgroepen vormen bijvoorbeeld 
kruidensigaretten, kauwtabak en sigaretten zonder nicotine. 
Uitbreiding van laboratoriumonderzoek is mogelijk naar 
andere tabaksproducten als sigaren, pruimtabak, waterpijp. 
Overwogen wordt om ook de samenstelling van cannabis-
rook op THC- en CBD-gehaltes te onderzoeken. Keuzes hierin 
zullen afhankelijk zijn van de wensen van de opdrachtgevers. 

3.4    Toxicologie en Alternatieven voor 
dierproeven

Toxicologie en alternatieven voor dierproeven zijn belangrij-
ke aandachtsgebieden in RIVM2020. De werkzaamheden op 
dit gebied betreffen taken in opdracht van verschillende 
primaire opdrachtgevers. Het onderzoek dat V&Z binnen dit 
domein doet is gericht op het genereren van kennis voor-
beleidsadviezen en ondersteuning bij handhavingstaken.  
Het onderzoek heeft een duidelijke signaleringsfunctie, zoals 
voor nieuwe technologische ontwikkelingen (-omics-tech-
nieken), nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen (epigene-
tica) of voor nieuwe risico’s (effect van nanodeeltjes of van 
hormoon verstoringen). Hieronder valt ook het onderzoek 
dat ondersteunend is aan bijvoorbeeld het ontwikkelen van 
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nieuwe testrichtlijnen (OECD), nieuwe teststrategieën 
(REACH) of aan toelating van stoffen (EFSA, ECHA). De 
onvoorspelbaarheid van wetenschappelijke en maatschap-
pelijke ontwikkelingen zorgt ervoor dat de invulling van het 
kennisgenererende onderzoek in dit domein per jaar varieert 
en dat de werkzaamheden beperkt planbaar zijn. De focus 
van het laboratoriumwerk is:
· De vernieuwing van de risicobeoordeling (VWS). Daarmee 

levert het een grote bijdrage aan de verwezenlijking van 
het speerpunt ‘Alternatieven voor dierproeven’ van de 
rijksoverheid. 

· Onderzoek dat zich richt op specifieke aandachtsgebieden 
binnen de risicobeoordeling, zoals gevoelige groepen 
(NVWA) of speciale werkingsmechanismen (epigenetica). 

Voor beide onderwerpen betreft het onderzoek en kennis 
opbouw gericht op:
· De inschatting van risico’s voor mens en milieu van chemi-

sche stoffen, geneesmiddelen, nanomaterialen en hor-
moonverstorende stoffen. 

· De inschatting van risico’s specifiek voor gevoelige groe-
pen (zoals kinderen, ouderen).

· De ontwikkeling en implementatie van nieuwe testmetho-
den, met speciale aandacht voor het terugdringen van het 
proefdiergebruik.

· De signalering van en onderzoek naar nieuwe risico’s. 
· De signalering van nieuwe wetenschappelijke 

ontwikkelingen.

Voor I&M en EZ wordt binnen dit domein vooralsnog alleen 
desk research uitgevoerd en worden adviezen uitgebracht. 
Voor I&M is er een grote betrokkenheid bij de herziening van 
bestaande en de beschrijving van nieuwe testrichtlijnen voor 
bijvoorbeeld de genetische toxicologie; voor EZ wordt onder-
zocht wat de knelpunten zijn bij implementatie van nieuwe 
testrichtlijnen. Het laboratoriumonderzoek levert hierbij de 
benodigde hands on-kennis om ontwikkelingen in deze 
beleidsterreinen onafhankelijk te kunnen volgen, een actieve 
bijdrage te leveren en hierover te adviseren naar de ministe-
ries. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het M&V-
domein bij het RIVM.
 
De laboratoria waarin de werkzaamheden plaatsvinden zijn 
biologisch (celkweek), moleculair-biologisch (RNA en DNA 
isolatie) of fysisch-chemisch van aard. Deze laboratoria zijn 
volgens gangbare normen ingericht met moderne (en indien 
nodig hoog-sensitieve detectie) apparatuur, met specifieke 
mogelijkheden voor genomics-onderzoek. Er wordt gewerkt 
onder ISO9001-kwaliteitsnormen; gedeeltelijk zijn de labora-
toria ISO17025 geaccrediteerd. Proefdierfaciliteiten, op een 
specifieke zebravissen opstelling na, worden geleverd door 
externe partijen.
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Omgevingsanalyse

Op wetenschappelijk gebied vindt er binnen de toxicologie 
een verschuiving plaats van klassieke toxiciteitstesten, vaak 
met proefdieren, naar een benadering die is gebaseerd op 
een groot aantal kortdurende in vitro high throughput-testen. 
Ook zien we dat er regelmatig nieuwe agentia aan een risico-
analyse onderworpen moeten worden. Voorbeelden zijn 
nanodeeltjes, elektromagnetische straling en biologische 
geneesmiddelen, waarvan de mogelijke gevaren zich niet 
eenvoudig laten testen met de bestaande protocollen. Een 
laatste ontwikkeling is de discussie over de vraag of, in welke 
mate en bij welke effectomvang veranderingen als schadelijk 
moeten worden beschouwd. 
Om de kwaliteit van de risico-evaluatie op minimaal gelijk 
niveau te houden, zal in de komende periode meer toegepast 
laboratoriumonderzoek nodig zijn.

De politieke ontwikkeling is zodanig dat het kennisgenere-
rende onderzoek dat binnen dit domein wordt uitgevoerd 
onder druk staat. 

Een aantal externe partijen heeft een laboratorium infrastruc-
tuur die vergelijkbaar is met het V&Z-laboratorium, en die 
daarmee inzetbaar is voor onderzoeksvraagstukken in het 
domein van Toxicologie en Alternatieven voor dierproeven. 

Deze partijen werken echter in andere niches. Zij vullen ons 
werk wel aan en kunnen een goede samenwerkingspartner in 
projecten zijn. GZB biedt een onderzoeksomgeving die onaf-
hankelijk is van private partijen. GZB combineert verder zowel 
de advies- én onderzoeksfunctie als ‘natte’ en ‘droge’ werk-
omgeving. Deze mix is bij geen van de externe partijen 
aanwezig.

Strategische keuzes

· M&V en V&Z optimaliseren de inzet van bestaande labo-
ratoriuminfrastructuur voor innovatief onderzoek voor de 
(vernieuwing van) risicobeoordeling van stoffen, nano-
technologie en (eco) toxicologie.

· V&Z streeft naar instandhouding van de huidige expertise 
en het kennisniveau, en de daarvoor benodigde 
laboratoriumactiviteiten

Op dit moment heeft GZB binnen de toxicologische onder-
zoekswereld een (inter)nationaal erkende status verworven 
op het gebied van testontwikkeling op basis van alternatieven 
voor dierproeven (stamceltesten), vernieuwing teststrategieën 
en onderzoek naar nieuwe risico’s (nanotechnologie). Vragen 
vanuit de chemische toxicologie, de nanotoxicologie, en de 
medische technologie zijn belangrijke stimuli voor de inno-
vatie van risicobeoordeling en de daarmee samenhangende 
ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven. Deze 
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ontwikkeling steunt in hoge mate op kennis(ontwikkeling) op 
het gebied van de moleculaire biologische technieken, naast 
proefdieronderzoek. Er zal worden ingezet op de handhaving 
van een langdurige kennisbasis op deze gebieden. In dit licht 
is acquisitie binnen het Strategisch Programma RIVM (SPR) 
van groot belang, naast programma’s als EU-/ZONMW en 
Horizon 2020.

Het hogere doel van GZB is om bij te dragen aan de mondiale 
ontwikkeling van een vernieuwde risicobeoordeling van 
stoffen in de breedste zin van het woord. GZB wil daarom de 
innovatieve aandacht verbreden op het gebied van genees-
middelen en vaccins. Acquisitie van projecten op het gebied 
van geneesmiddelen- en vaccinonderzoek is daarmee een 
prioriteit. Ook wordt gestreefd naar het aanstellen van 
RIVM-experts in EU-werkgroepen op deze gebieden.

V&Z voorziet de komende jaren meer vragen om ondersteu-
ning bij de vernieuwing van risicoanalyse. De overheid trekt 
zich echter uit dit onderzoeksterrein terug. GZB blijft daarom 
de opdrachtgevers (VWS, I&M, EZ, SZW, Defensie, de NVWA) 
en eventueel lokale overheden informeren over de gevolgen 
(voordelen en risico’s) van de huidige innovatieve ontwikke-
lingen rond toxicologie en risicobeoordeling. Dit gebeurt op 
basis van onder meer eigen toegepast onderzoek en desk 
research.

De huidige ontwikkelingen vragen om een state of the art 
laboratoriuminfrastructuur die flexibel kan inspringen op 
nieuwe opdrachten en ontwikkelingen en vereist laboratori-
umpersoneel met een brede inzetbaarheid. GZB zoekt hier-
voor uitdrukkelijk ook de interne en externe samenwerking/
uitwisseling met de andere laboratoria. Gezien de synergie 
tussen de inhoudelijke domeinen wordt op korte termijn een 
structurele samenwerking uitgewerkt met de laboratoria uit 
de portefeuille Milieu & Veiligheid, om efficiencywinst te 
behalen in de exploitatie van de infrastructuur en voor labo-
ratoriumwerk op het gebied van de toxicologie en alternatie-
ven voor dierproeven. Verder wordt de samenwerking met 
IRAS, en eventueel andere universiteiten en/of UMC’s geïn-
tensiveerd, vooral om beter gebruik te kunnen maken van de 
fundamentele kennis die daar aanwezig is. GZB zet ook in op 
intensivering van de samenwerking met internationale 
partijen als Health Canada, US-EPA, ANSES en BfR. GZB 
streeft naar een duidelijkere taakafbakening en afstemming 
van werkzaamheden met RIKILT-, DLO- en de NVWA- labora-
toria in het kader van een toekomstige rijksbrede 
laboratoriumdiscussie. 
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3.5   Gezondheidsonderzoek

De werkzaamheden binnen het domein gezondheidsonder-
zoek genereren een kennisbasis die nodig is om opdracht-
gevers tijdig te kunnen adviseren over (nieuwe) gezondheids-
risico’s, (technologische) innovaties en de effecten van beleid 
op de volksgezondheid. De laboratoriumwerkzaamheden 
worden verder frequent gekoppeld aan epidemiologisch 
onderzoek (zogeheten moleculaire epidemiologie), bijvoor-
beeld in het onderzoek naar de ontwikkeling van biomarkers, 
die het ontstaan van en/of een verhoogd risico op (chronische) 
ziekten aangeven en die op termijn mogelijk geïmplemen-
teerd worden in de bevolkingsonderzoeken. 
Laboratoriumonderzoek ondersteunt tot slot het 
Nederlandse en Europese voedingsstatus onderzoek. 

Afhankelijk van maatschappelijke en wetenschappelijke 
ontwikkelingen verandert het zwaartepunt van de laborato-
riumwerkzaamheden binnen dit domein. Het RIVM beweegt 
mee met deze ontwikkelingen, en kan dat efficiënt doen 
vanuit een gedurende lange tijd opgebouwde expertise en 
een stevig netwerk in het (inter)nationale onderzoeksveld. 
Het werk is vooral gericht op:
· De impact van (technologische) innovaties op de 

bevolkingsonderzoeken.
· Risico’s van life style-factoren (zoals werken in ploegen-

dienst) op chronische ziekten. 
· Het signaleren van nieuwe toepassingen in de zorg, en 

bijbehorende risico’s en benefits 
· Gezond verouderen; de koppeling van diverse biomarkers 

aan epidemiologische analyses in humane cohortstudies.
· Gevoelige groepen en de blootstelling aan stoffen en 

geneesmiddelen. 
· Gevoelige groepen en gastheerresponse bij infectie ziekten.

Omgevingsanalyse

De volgende thema’s kunnen de vragen van de opdrachtge-
vers op termijn sturen:
· De vergrijzing en de gerelateerde toename aan chronische 

aandoeningen. 
Een van de speerpunten bij VWS is aandacht voor kwetsbare 
ouderen. Daarnaast is er binnen EU-programma’s veel aan-
dacht voor gezond ouder worden, bijvoorbeeld het European 
Innovative Partnership on Active Healthy Ageing (EIP AHA) en 
in het nieuwe Horizon2020-programma de call ‘Understanding 
health, ageing and disease: determinants, risk factors and pathways’. 
Ook in RIVM2020 is het thema ‘gezond ouder worden’ een 
van de prioritaire aandachtsgebieden. Een belangrijk aspect 
binnen dit speerpunt is het identificeren van goede biomar-
kers met voorspellende waarde voor gezonde veroudering. 
Daarnaast reageren ouderen gevoeliger op veel externe 
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blootstellingen, bijvoorbeeld infecties, vaccinaties, blootstel-
ling aan geneesmiddelen (polyfarmacie) en dergelijke.
· Gezondheidseffecten gerelateerd aan de 24-uurs economie. 
· (Technologische) ontwikkelingen toegepast in de zorg en 

in de thuissituatie volgen elkaar steeds sneller op. Het gaat 
daarbij om onder meer 3D-printing, (bio)chemische- en 
genomics screeningstesten. Hierbij zijnde mogelijke 
gezondheidsrisico’s niet altijd in kaart gebracht maar is het 
gebruik vaak al binnen handbereik voor burgers. 

· Personalised medicine (zie onder geneesmiddelen).
· Epigenetica: negatieve effecten van vroege (lifestyle gere-

lateerde) blootstelling op de latere gezondheid (en bij het 
nageslacht) krijgen steeds nadrukkelijker aandacht, mede 
doordat de technologie om deze effecten te kunnen meten 
nu binnen handbereik is. De verwachting is dat op termijn 
een belangrijke beleidsvraag is of en hoe epigenetische 
effecten een risicofactor zijn voor het ontstaan van chroni-
sche ziekten. 

Onze reguliere opdrachtgevers verwachten van ons, nu en in 
de toekomst, een belangenvrij en deskundig advies over 
genoemde en eventuele nieuwe maatschappelijke thema’s.
Een belangrijke rol voor het RIVM betreft verder het vroeg-
tijdig signaleren van (technologische) ontwikkelingen met 
een mogelijk effect op de gezondheid(zorg). Onafhankelijke 
duiding van deze effecten is een belangrijk onderdeel hiervan. 

De innovatieve laboratoriumwerkzaamheden die bij het 
RIVM binnen het domein gezondheidsonderzoek verricht 
worden, zijn weliswaar vaak gericht op het achterliggende 
mechanisme, maar, anders dan waar academische onder-
zoeksgroepen vaak voor kiezen, sterk toegepast van aard.  
De kennis die voortkomt uit dit meer toegepaste onderzoek, 
gecombineerd met fundamenteler wetenschappelijk onder-
zoek door onze netwerkpartners, is nodig om de toekomstige 
vragen binnen dit domein en de huidige vragen uit de andere 
meer toepassingsgerichte domeinen, zoals risicobeoordeling, 
geneesmiddelen en medische technologie, goed uit te kun-
nen voeren voor de opdrachtgevers. Dit laatste betreft zowel 
de referentietaken als de calamiteitenfunctie en natte en 
droge onderzoekstaken. 

Een aantal externe partijen zoals het European Research 
Institute for the Biology of Ageing (ERIBA) in Groningen, 
universiteiten (zoals de VU, de Erasmus Universiteit, 
Universiteit Wageningen, en de Rijksuniversiteit Groningen) 
en instituten als het IRAS, NKI en TNO, zouden de huidige 
werkzaamheden binnen het gezondheidsonderzoek (deels) 
ook kunnen uitvoeren. Het unieke echter aan de werkzaam-
heden van het RIVM is dat wij de wetenschappelijke  
bevindingen vertalen naar mogelijke beleidstoepassingen. 
Waar de andere organisaties zich buigen over de weten-
schappelijke vragen, pakken wij het onderzoek zodanig op 
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dat onze reguliere opdrachtgevers (de ministeries) er beleids-
matig mee uit te voeten kunnen. 

Samenwerking met deze externe (internationale) partijen is 
echter essentieel voor het RIVM. Laboratoriumwerkzaamheden 
waarvoor de infrastructuur ontbreekt kunnen door samen-
werking uitbesteed worden. Daarnaast biedt de samenwer-
king ons toegang tot unieke cohorten en kennis, waardoor 
efficiënt kan worden omgegaan met de beschikbare midde-
len. Het RIVM kiest binnen dit domein dan ook nadrukkelijk 
voor een samenwerkingspositie in diverse (academische) 
netwerken, ook door deeltijd hoogleraren aan te stellen. 

Strategische keuzes

· Gezondheidsonderzoek richt zich vooral op kennisgenere-
rend, en beleidsondersteunend onderzoek voorde thema’s 
Healthy ageing, gezondheidseffecten dag-/nachtritme- 
verstoringen door werken in ploegendienst, epigenetische 
programmering van gezondheidseffecten (chronische 
ziekten) en hoog-risicogroepen (blootstellingseffecten en 
risicostratificatie).

· Het RIVM kiest binnen dit domein nadrukkelijk voor een 
samenwerkingspositie in diverse (academische)netwerken, 
onder andere middels de aanstellingen van deeltijd hoog-
leraren en promovendi.

Het werk in het domein volksgezondheid is gericht op het 
verkrijgen van inzicht in (moleculaire) mechanismen, en op 
mogelijke associaties tussen blootstellingen en/of leefstijl-
factoren en gezond ouder worden. In de zoektocht naar 
factoren die bepalend zijn voor gezond verouderen, fragiliteit 
en kwetsbaarheid wordt gekeken naar de aanwezigheid van 
risicofactoren op een bepaald moment, maar wordt ook 
steeds vaker naar ‘levenspaden’ gekeken. Er wordt onder-
zocht welke momenten in het leven cruciaal zijn en wat er 
nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren en 
wat oorzaken zijn van fysieke of mentale achteruitgang.  
Met deze kennis kunnen we bijdragen aan preventie en zorg, 
gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid en het 
verlagen van het zorggebruik en hiermee gepaard gaande 
kosten. Dit doen we binnen het V&Z- domein op onder-
werpen die voor het beleid relevant zijn en waarover naar 
verwachting in de toekomst vragen zullen worden gesteld. 
Daarnaast is dit werk van belang om de vragen uit de andere, 
meer toepassingsgerichte domeinen, adequaat te kunnen 
beantwoorden. Gedacht kan worden aan geneesmiddelen, 
medische technologie, risicobeoordeling, zowel voor de 
referentie- als voor de brandweertaken. Voor deze taken is 
innovatie dan ook belangrijk. 

Omdat het om innovatieve werkzaamheden gaat die de 
toepassingsgerichte domeinen ondersteunen en vaak pas in 

Bijlage D  Volksgezondheid & Zorg



 

de toekomst binnen het eigen domein vragen opleveren van 
reguliere opdrachtgevers, vraagt dit domein ook om eigen 
investering vanuit het RIVM. Het strategisch programma 
RIVM is dan ook een belangrijke opdrachtgever. 

We voeren de werkzaamheden zoveel mogelijk in (inter)
nationale netwerken uit. Dit om de kosten laag te houden 
– we hoeven niet alle technieken zelf in huis te hebben-, om 
wetenschappelijk mee te tellen en daardoor de (toekomstige) 
vragen van de opdrachtgevers deskundig te kunnen beant-
woorden, en om toegang te houden tot kennis en expertise 
die we niet in huis hebben. Hierbij is het belangrijk dat  
laboratoriumwerkzaamheden die door reguliere opdracht-
gevers of ingegeven door SPR bij het RIVM neergelegd  
worden, daar ook uitgevoerd worden, mits de laboratorium-
infrastructuur aanwezig is en niet naar andere instituten 
doorgezet worden om budgettaire redenen. 

Afhankelijk van maatschappelijke en wetenschappelijke 
ontwikkelingen verandert het zwaartepunt van de (laborato-
rium)werkzaamheden binnen het domein gezondheids-
onderzoek. Hierbij is tevens maatgevend welk (epidemio logisch) 
onderzoek binnen andere RIVM-centra wordt uitgevoerd, en 
waar de laboratorium werkzaamheden complementair kun-
nen zijn. Op dit moment zijn er vier prioritaire thema’s waar-
aan gewerkt wordt binnen het volksgezondheid domein: 

· Healthy ageing.
· Gezondheidseffecten dag/nachtritme-verstoringen door 

werken in ploegendienst.
· Epigenetische programmering van gezondheidseffecten 

(chronische ziekten).
· Hoog-risicogroepen: blootstellingseffecten en 

risicostratificatie.
Nieuwe onderwerpen/thema’s kunnen zich echter elk 
moment aandienen. Het is daarom van belang continu met 
de opdrachtgevers af te stemmen welke thema’s we binnen 
dit domein oppakken: waar verwachten zij dat beleid op 
(termijn op) noodzakelijk wordt? 

Daarnaast is het van belang onze unique selling points  
(onafhankelijke positie, niche van toegepast onderzoek met 
beleidsrelevantie, brede synergie mogelijk tussen onder-
zoeksvelden) ten opzichte van externe partijen, vooral de 
academische, duidelijk voor het voetlicht te blijven brengen. 
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