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Onderzoeksmissie 
 
Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) bij het RIVM voert kwalitatief 
hoogwaardig onderzoek uit ten behoeve van de infectieziektebestrijding. Al het 
onderzoek bij het CIb beoogt bij te dragen aan een optimale preventie of bestrijding 
van infectieziekten. 
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1 Inleiding 
 
De taken van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM zijn: 
• Nationale onderzoeks- en laboratoriumfunctie 
• Preventieprogramma’s en -voorzieningen 
• Coördinatie van de bestrijding en ondersteuning van het veld 
 
Het CIb heeft van het Ministerie van VWS de taak gekregen om regie te voeren op de 
keten van de infectieziektebestrijding. Voor die taak is het essentieel dat het CIb 
onderzoek doet. De opdrachtverlening door het Ministerie van VWS maakt meerjarige 
planning van onderzoek mogelijk, waar deze onderzoeksstrategie de basis voor vormt. 
Het CIb gaat ook voor andere opdrachtgevers uit van een meerjarig perspectief en 
tracht de opdrachtverlening zodanig te beïnvloeden dat de continuïteit van onderzoek 
wordt bevorderd.  
 
Met het onderzoek anticipeert het CIb op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
infectieziekten, zoals nieuwe bedreigingen, en nieuwe mogelijkheden voor preventie 
en therapie. Onderzoek stelt het CIb in staat voorop te lopen bij het ontwikkelen en 
toepassen van nieuwe bestrijdingsmogelijkheden. Ook moet het CIb anticiperen op 
maatschappelijke ontwikkelingen, zoals veranderingen in gedrag en vergrijzing, en 
nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen incorporeren. Kennis moet dus steeds up-
to-date zijn zodat het CIb ontwikkelingen vóór kan zijn. Bovendien moet het CIb 
hiervoor op vele terreinen expertise in huis hebben. De nationale onderzoeks- en 
laboratoriumfunctie richt zich onder meer op diagnostiek, surveillance, 
epidemiologisch onderzoek, immunologie, gastheer-pathogeen interacties, 
modellering, vroege signalering, risicoanalyse en onderzoek naar transmissieroutes. 
 
Wetenschappelijk competitief onderzoek naar infectieziekten was jaren geen prioriteit 
binnen het RIVM. Bij de vorming van het CIb is vastgelegd dat wetenschappelijk 
onderzoek wel prioriteit heeft. Het CIb wil toonaangevende onderzoekslijnen 
handhaven en ondersteunen. Hiernaast wil het CIb onderzoek versterken dat lacunes 
opvult in de kennis voor de bestrijding van infectieziekten. Een internationale 
commissie heeft het CIb in november 2006 geadviseerd om dit uit te werken en te 
komen tot een onderzoeksstrategie. Een analyse van sterke en zwakke kanten, kansen 
en mogelijkheden van het onderzoek bij het CIb was onderdeel van hun advies. Bij 
het opstellen van deze notitie is dit advies gebruikt. Hiernaast werd gebruik gemaakt 
van andere bronnen (hoofdstuk 8). 
 
Voor onderzoek ten behoeve van de preventie en bestrijding van infectieziekten heeft 
het CIb unieke mogelijkheden en kwaliteiten: 
- Landelijke surveillancesystemen, waardoor een constante stroom monsters ten 

behoeve van identificatie of typering en/of klinische informatie beschikbaar is 
- Secundaire diagnostiek op een groot aantal micro-organismen 
- Verbindingen tussen verschillende domeinen, bijvoorbeeld humaan en veterinair 
- Multidisciplinaire teams, bijvoorbeeld microbiologie, epidemiologie, risk 

assessment, modellering 
- BSL-3-laboratoria voor diagnostiek en onderzoek 

 4



- Brede onderzoekservaring en -expertise blijkend uit jaarlijks ongeveer 150 peer 
reviewed wetenschappelijke publicaties van goede kwaliteit 

- Toonaangevend onderzoek op verschillende terreinen, onder andere blijkend uit 
vijf hoogleraarschappen 

- Directe relaties met GGD-en, (medisch) microbiologische laboratoria en 
ziekenhuizen 

- Samenwerking met universitaire groepen, andere onderzoeksinstituten, 
internationale organisaties en zusterinstituten in het buitenland 

- Actieve participatie en soms trekkersrol bij Europese surveillanceactiviteiten en 
onderzoeksprogramma's 

- Relatie tot het European Centre for Disease prevention and Control (ECDC): het 
CIb is contactpunt voor Nederland, de DG-RIVM is voorzitter van de 
Management Board en de directeur zit in het Advisory Forum van het ECDC, 
detacheringen van CIb-ers bij het ECDC, medewerking aan ECDC-activiteiten. 

 

2 Onderzoek bij het CIb 

2.1 Bijdrage aan de preventie of bestrijding van infectieziekten 
Onderzoek draagt er toe bij dat de preventie en bestrijding van infectieziekten in 
Nederland wetenschappelijk verantwoord en geloofwaardig is. Op basis van 
onderzoek kan het CIb de praktische infectieziektebestrijding ondersteunen met 
referentiediagnostiek, inhoudelijk gezaghebbende en actuele richtlijnen en 
protocollen, en terugkoppeling op basis van surveillance. Ook stelt onderzoek het CIb 
in staat om effectief advies uit te brengen aan het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport en andere ministeries. Om een onafhankelijke, gezaghebbende 
bijdrage te kunnen leveren aan de preventie en bestrijding van infectieziekten in 
Nederland is het dus essentieel dat het CIb een sterke speler is in het toegepaste 
onderzoek naar infectieziekten. 
 
Bovendien kan het CIb met goede onderzoekslijnen inhoudelijke experts aan zich 
binden, waardoor het CIb de capaciteit heeft om adequaat te reageren als zich 
calamiteiten voordoen of als er sprake is van nieuwe problematiek op het gebied van 
infectieziekten. Met het oog op onbekende bedreigingen dient het onderzoek 
voldoende breed te zijn. Een goed onderzoeksprogramma zorgt voor zinvolle 
contacten met andere instituten en internationale instellingen, die kunnen bijdragen 
aan de infectieziektebestrijding, zeker als het gaat om infectieziekten die vanuit het 
buitenland komen of om ziekteverwekkers die weinig voorkomen. Tot slot, het 
onderzoek ten behoeve van de infectieziektepreventie en -bestrijding draagt bij aan de 
autoriteit van het CIb. 
 
Het CIb werkt samen met andere instituten als onderzoek aldaar inzichten oplevert die 
relevant kunnen zijn voor de infectieziektepreventie en -bestrijding in Nederland. 
Veel onderzoek van het CIb is populatiegericht. Het CIb heeft echter ook de ambitie 
in samenwerking met anderen klinisch onderzoek te doen. 
 

2.2 Management van onderzoek bij het CIb 
Het Strategisch Beleidsplan 2005-2009 stelt dat het CIb: 
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• bestaande toonaangevende onderzoekslijnen binnen het CIb handhaaft en zo nodig 
versterkt 

• hiaten en overlap signaleert en voorstellen doet om lacunes in nationaal en 
internationaal onderzoek naar infectieziekten op te vullen. 

• in samenwerking met onderzoekscentra opdrachten in internationaal verband, 
zoals de EU, verwerft. 

 
De directeur van het CIb is wetenschappelijk en organisatorisch verantwoordelijk 
voor het onderzoek. Hij wordt in deze taak geadviseerd door de werkgroep 
wetenschap van de Adviescommissie van het CIb. Deze werkgroep adviseert niet 
alleen over het jaarlijkse onderzoeksprogramma, maar geeft ook een oordeel over de 
kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek. In de werkgroep zijn zowel vooraanstaande 
onderzoekers als stakeholders uit de infectieziektebestrijding vertegenwoordigd. Via 
de directeur generaal van het RIVM wordt de directeur van het CIb ook geadviseerd 
door de Commissie van Toezicht van het RIVM, die het wetenschappelijke niveau 
van het RIVM bewaakt. Verantwoording over de inhoudelijke en financiële voortgang 
wordt afgelegd aan de financier van het onderzoek. 
 
De onderzoekscommissie formuleert en actualiseert de onderzoeksstrategie 2008-
2013 en het jaarlijkse onderzoeksprogramma. De onderzoekscommissie is een 
subcommissie van het Management Team van het CIb en wordt voorgezeten door de 
directeur van het CIb. Zo krijgt onderzoeksprogrammering een sleutelrol in de leiding 
van de organisatie. Door onderzoekers, projectleiders en hoofden bij de formulering 
en actualisering van de onderzoeksstrategie en het onderzoeksprogramma te 
betrekken, wordt er bekendheid aan gegeven en wordt de mogelijkheid geboden tot 
inbreng. 
 
Het onderzoek van het CIb staat of valt met de onderzoekers en de sturing en 
ondersteuning die zij krijgen in het onderzoek. Met een flexibele en dynamische pool 
van wetenschappelijk personeel streeft het CIb naar voldoende vernieuwende ideeën 
en methoden in het onderzoek. Daarom zijn een goede balans tussen AIO’s, postdocs 
en senior-onderzoekers, en een goede balans tussen vaste en tijdelijke aanstellingen 
van belang. Concreet streeft het CIb er naar dat er binnen elk onderzoeksthema 
tenminste twee AIO’s/promovendi werken en dat er tevens studenten in opleiding 
zijn. In voorkomende gevallen streeft het CIb er bovendien naar om onderzoekers van 
buiten aan te trekken, om nieuwe ideeën en methoden binnen te halen. Nul- en 
dubbelaanstellingen worden zo mogelijk ook benut om vernieuwing te bevorderen. In 
het bijzonder wil het CIb inzetten op het aantrekken van buitenlandse onderzoekers, 
om de internationale positie van het CIb te versterken. Ook wordt personele 
uitwisseling met binnen- en buitenlandse onderzoeksinstituten bevorderd. 
 
Voor sturing op de inhoud kiest het CIb voor een programmatische aanpak, zodat 
onderzoekslijnen in samenhang versterkt kunnen worden. Bij de versterking van het 
onderzoek bij het CIb wordt getracht de administratieve of bureaucratische belasting 
binnen de organisatie bij voorkeur te verminderen. Met een meer programmatische 
aanpak is het overigens niet de bedoeling om een nieuwe organisatiestructuur in het 
leven te roepen of verantwoordelijkheidslijnen te wijzigen. 
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2.3 Kwaliteit en integriteit van onderzoek bij het CIb 
Het CIb wil kwalitatief hoogwaardig onderzoek doen. Op verschillende manieren 
bevordert het management van het CIb de kwaliteit van het onderzoek: 

1. Incentives voor goede onderzoekers instellen. 
2. Incentives voor een goede wetenschappelijke productie instellen. 
3. Samenwerking tussen junior en senior onderzoekers bevorderen, zodat de 

juniors van de seniors kunnen leren. 
4. Opleiding van onderzoekers op onderzoekskwaliteiten bevorderen 
5. Wetenschappelijke productie per fte onderzoeker toetsen aan de volgende 

verwachtingen1: 
- Eén publicatie per jaar als eerste of laatste auteur in een peer-reviewed 

toptijdschrift op het betreffende vakgebied  
- Eén presentatie van onderzoeksresultaten op een internationaal congres per 

jaar; er dient budget gereserveerd te worden voor aan deze presentatie 
gelieerd congresbezoek 

- Bijdrage aan de rol van wetenschappelijke tijdschriften door op te treden 
als editor/reviewer indien gevraagd 

- Aantoonbare nationale of internationale samenwerking blijkend uit co-
auteurschappen 

- Acquisitie van onderzoeksbudgetten. 
 
De kwaliteit van het onderzoek wordt verder gegarandeerd door de kwaliteits-
systemen van het CIb. Voorstellen voor patiëntgebonden- en dierexperimenteel- 
onderzoek worden altijd voor toetsing voorgelegd aan een medische of 
dierexperimentele ethische toetsingscommissie. De wetenschappelijke kwaliteit van 
dierexperimenten wordt bovendien bewaakt door een wetenschappelijke 
toetsingscommissie. 
 
Het CIb doet onafhankelijk onderzoek, zoals vastgelegd in de Wet op het RIVM. Bij 
onderzoek gefinancierd door commerciële opdrachtgevers wordt in het bijzonder 
toegezien op de wetenschappelijke onafhankelijkheid van het CIb. Steeds wordt 
gewerkt volgens de Algemene Voorwaarden voor Onderzoeksopdrachten aan het 
RIVM. 
 

2.4 Samenwerking 
Het CIb streeft naar samenwerking met academische groepen en andere 
onderzoeksinstituten, zodat de kritische massa per onderzoekslijn groter wordt en er 
ook met disciplines samengewerkt kan worden die niet vertegenwoordigd zijn binnen 
het CIb. Naast het formuleren van gezamenlijke projectvoorstellen en het zoeken naar 
financiering hiervoor, is het ook mogelijk dat het CIb de samenwerking vorm geeft 
door de aanvullende onderzoeksactiviteiten van andere groepen te financieren. 
 
                                                 
1 Gedefinieerd zal worden welk deel van de activiteiten van het CIb onderzoek betreft en voor welk 
percentage medewerkers van het CIb werkzaam zijn als onderzoeker. Voorbeeld: van een onderzoeker 
met een 0,5 fte aanstelling wordt dus een publicatie per 2 jaar als eerste of laatste auteur in een peer- 
reviewed toptijdschrift op het betreffende vakgebied verwacht, van een medewerker die 1 dag in de 
week onderzoek doet wordt dus een toppublicatie per 5 jaar verwacht, enzovoort. Of een onderzoeker 
voldoet aan deze verwachtingen wordt over meerdere jaren beoordeeld, om zo rekening te houden met 
verschillen in productiviteit gedurende de looptijd van onderzoek 
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Samenwerking wordt verder vormgegeven door personele liaisons, bijvoorbeeld door 
parttime leerstoelen en dubbelaanstellingen. Om de relatie met de klinische setting te 
versterken stimuleert het CIb ook deeltijdaanstellingen van mensen werkzaam in de 
kliniek. 
 
Vanwege de vorming van het ECDC wordt internationale samenwerking in de 
komende jaren steeds belangrijker. Het CIb wil daarom zijn internationale positie 
versterken door middel van onderzoeksprojecten met zusterinstituten en 
onderzoeksgroepen in het buitenland. Internationaal toonaangevend onderzoek is voor 
het CIb bovendien belangrijk om op Europees niveau op een aantal terreinen trekker 
van onderzoek te zijn en/of als referentielaboratorium te fungeren. Goede voorbeelden 
hiervan zijn tuberculose, kinkhoest en calicivirussen. 
 

3 Onderzoeksthema’s 
 
Het CIb doet onderzoek op de volgende thema’s: 

1. vaccingerelateerd onderzoek (inclusief hepatitis B) 
2. enterale infecties 
3. antibioticaresistentie & zorggerelateerde infecties 
4. respiratoire infecties (inclusief tuberculose) 
5. emerging infections & preparedness & respons (inclusief influenza) 
6. zoönosen 
7. soa 

Hiernaast gebeurt er onderzoek op generieke onderwerpen als modellering, bio-
informatica, fylogenetica, risicoschatting. Ook gebeurt er onderzoek waarbij de 
transmissieketen het leidende principe is. Dit geldt met name voor onderzoek naar de 
microbiologische kwaliteit van water en voor onderzoek op basis van 
omgevingsmonsters. 
 
Bij de prioritering van onderzoeksthema’s en van onderzoek binnen een thema, 
hanteert het CIb de volgende, elkaar niet uitsluitende, criteria: 

1. ziektelast (mortaliteit en morbiditeit, economische impact) 
2.  (Inter)nationale trends in ‘re-emerging diseases’ (de grootte van de 

bedreiging) 
3. belang voor het rijksoverheidsbeleid: gerelateerd aan preventie- of 

interventiemogelijkheden 
4. onderzoek dat bijdraagt aan een snellere en betere productie en analyse van 

data (bijvoorbeeld micro arrays, genomics, fylodynamica en bioinformatica) 
5. technologische ontwikkelingen 
6. kwalitatief uitmuntend onderzoek 
7. niche op basis van omgevingsanalyse 

 
Per thema is er begin 2008 een programmatekst waarin het onderzoek in samenhang 
wordt beschreven. Deze programmateksten geven een visie op het onderzoek voor de 
komende jaren. Hiernaast maken ze duidelijk op welke manier het onderzoek op korte 
en langere termijn kan bijdragen aan de volksgezondheid, in het bijzonder aan de 
preventie of bestrijding van infectieziekten. 
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4 Verspreiding en implementatie van onderzoeksresultaten 
 
In de infectieziektebestrijding worden onderzoeksresultaten direct gebruikt voor 
belangrijke beslissingen in de dagelijkse praktijk, zowel voor de bestrijding (repons) 
als voor preventie (vaccinatie). Hierbij wordt, zoals te doen gebruikelijk, rekening 
gehouden met het intellectueel eigendom van de onderzoeksresultaten. Vooral voor de 
respons is snelle verspreiding van nieuwe kennis ten behoeve van het beleid van 
GGD-en en via het Outbreak Management Team (OMT) van groot belang. Het CIb 
verspreidt actief onderzoeksresultaten en bevordert de implementatie van de 
onderzoeksresultaten in de praktijk van preventie en bestrijding van infectieziekten en 
zorgt dat verschillende partijen toegang hebben tot actuele wetenschappelijke 
informatie, onder andere: 
- GGD’en 
- medisch microbiologische laboratoria 
- VWS en eventueel andere departementen 
- VWA 
- WHO 
- ECDC. 
 
Voor de verspreiding van onderzoeksresultaten en kennis op basis van onderzoek zijn 
diverse instrumenten voorhanden, zoals een digitale berichtenservice, internetsite, 
(wetenschappelijke) congressen, wetenschappelijke publicaties en tijdschriften als het 
Infectieziekten Bulletin en Vaste Prik. Een belangrijk aandachtspunt is het 
beschikbaar stellen van epidemiologische en microbiologische data via internet. 
 
De implementatie van onderzoeksresultaten wordt bevorderd door bijeenkomsten, 
telefonische advisering  en de ontwikkeling van richtlijnen, draaiboeken en 
protocollen en voorlichting. 
 

5 Voortgang en impact van onderzoek 
 
Het CIb rapporteert regelmatig over de voortgang van onderzoek aan de financiers. 
Voor het onderzoek dat binnen het budget van het Ministerie van VWS wordt 
uitgevoerd worden viermaandelijkse voortgangsrapportages opgesteld. Publicaties op 
basis van dat onderzoek worden aan het Ministerie van VWS gestuurd. Voor 
onderzoek uit andere budgetten wordt gerapporteerd conform de afspraken met de 
betreffende opdrachtgever. 
 
Het CIb heeft het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies  (CWTS) van 
de Universiteit van Leiden in 2006 een bibliometrische studie laten uitvoeren over de 
periode 1995-2005. Deze studie betrof de publicaties van de eenheden binnen het 
RIVM die onderzoek deden op het gebied van infectieziekten, nu  in het CIb 
opgenomen, met uitzondering van vaccinonderzoek. 
Het CWTS concludeerde dat het infectieziekteonderzoek van het RIVM het vanuit 
bibliometrisch oogpunt goed doet. Het aantal publicaties in internationale peer 
reviewed tijdschriften steeg van 50 per jaar in 1995 naar ongeveer 100 per jaar vanaf 
het jaar 2000. De genormaliseerde impact van het totale infectieonderzoek lag boven 
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het wereldgemiddelde, op de deelterreinen microbiologie en infectieziekten zelfs 60% 
hoger. Dit wordt beschouwd als een hoge impact. 
Van de wetenschappelijke output kwam 45% in samenwerking met nationale en 40% 
in samenwerking met internationale partners tot stand. Werk in samenwerking met 
internationale partners scoorde vooral hoog bij publicaties waarvan de eerste auteur 
een RIVM-er was. 
 
Het CIb streeft in de jaren 2008-2013 naar tenminste 120 wetenschappelijke artikelen 
in peer reviewed tijdschriften per jaar met een gelijkblijvende impact van de 
publicaties. 
 

6 Financiering 
 
Van het totale budget van het CIb is ongeveer 30% beschikbaar voor onderzoek. Voor 
de jaren 2008-2013 betekent dit naar schatting: 
 
Bron 
Ministerie van VWS - directie Publieke Gezondheid 9 miljoen 
Strategisch Onderzoek RIVM 3 miljoen 
Derden/overigen 3 miljoen 
Totaal 15 miljoen 
 
Het CIb wil meer extern gefinancierd onderzoek gaan doen waarvoor de financiering 
competitief wordt verworven. Daarom komen er incentives voor onderzoekers voor 
het binnenhalen van externe onderzoeksgelden. 
 

7 Internationale positie 
 
Het CIb gaat er van uit dat iedere medewerker een minimale internationale oriëntatie 
op zijn of haar werkterrein heeft. Dit betekent dat onderzoekers geacht worden 
internationale ontwikkelingen te volgen en internationale congressen bij te wonen. 
 
Op de volgende terreinen heeft het CIb reeds een internationale profilering: 
- Dynamische modellering van grootschalige epidemieën en het effect van 

interventies 
- Diagnostiekontwikkeling en microbiologisch onderzoek tuberculose 
- Laboratoriumsurveillance en diagnostiekontwikkeling emerging enteric virusses  
- Zoönosen netwerk of excellence 
- Epidemiologie en diagnostiek van RVP-ziekten die een dreiging vormen voor 

Nederland (m.n. polio, kinkhoest, bof, mazelen) 
- Risicoschattingen van infecties, m.n. die door water, voedsel en vectoren worden 

overgedragen  
Onderzoek op deze terreinen wordt in de komende jaren verder versterkt door 
internationale onderzoeksaanvragen te doen en samenwerking te initiëren. Ook wordt 
deelgenomen aan internationale onderzoeksprojecten op andere terreinen, zoals: 
- Surveillance monitoring van hiv/aids en andere soa 
- Biosafety en biosecurity, bioterrorisme 
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- Surveillance van antimicrobiële resistentie, inclusief MRSA  
- Emerging zoonotic diseases 
 
Internationale onderzoeksprojecten dienen bij voorkeur gericht te zijn op multilaterale 
samenwerking of op samenwerking met een internationale partner zoals ECDC, 
EFSA, WHO en FAO. Het CIb streeft bij internationale onderzoeksprojecten naar 
versterking van de lokale capaciteit of de ontwikkeling van een duurzame 
samenwerkingsrelatie. 
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