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Voorwoord

De wereld verandert voortdurend en daarmee veranderen ook de vragen over gezondheid 

en milieu. Om deze vragen in de toekomst te kunnen beantwoorden is nieuwe kennis 

nodig. Het RIVM heeft een eigen onderzoeksbudget voor het zogenaamde Strategisch 

Onderzoek RVIM (SOR). Het SOR heeft een bijzondere plek bij het RIVM. Anders dan bij 

het opdrachtgestuurde onderzoek bepalen we bij het SOR zelf wat we gaan doen. Aan de 

ene kant geeft dat vrijheid, aan de andere kant verantwoordelijkheid om goede keuzes 

te maken. Het vergt van ons dat we de vragen van de toekomst kunnen voorspellen. Het 

betekent ook dat we goed moeten kijken naar wat er om ons heen gebeurt.

Al met al is dit een spannende uitdaging. Ik ben er daarom trots op dit rapport te kunnen 

presenteren: een bloemlezing van de resultaten van vier jaar SOR. Veel onderzoekers van 

het RIVM hebben met grote inzet aan dit onderzoek gewerkt en de resultaten mogen er 

zijn. Het heeft een veelheid aan nieuwe kennis, instrumentarium en wetenschappelijke 

publicaties opgeleverd, op het brede terrein van gezondheid en milieu. 

Onze onderzoekers presenteren vandaag de resultaten van het Strategisch Onderzoek 

RIVM 2003-2006 tijdens een symposium. Kennis delen staat hierbij centraal. Daarom 

hebben we deze resultaten voor u hebben gebundeld in een toegankelijk naslagwerk.  

Ik wens u veel inspirerend leesplezier. 

Dr. Marc J.W. Sprenger, 

Directeur-generaal RIVM

Bilthoven, juni 2007



Inleiding 
Hebben kinderen die gevaccineerd zijn later een 

grotere kans op allergieën? Zijn voedingsmiddelen 

met extra vitaminen echt beter voor de gezondheid? 

Wat kunnen mensen zelf doen om hart- en vaatziekten 

te voorkomen? Welke stoffen zijn gevaarlijk voor de 

gezondheid van mensen en dieren? En hoe bereiden we 

ons goed voor op een ramp? Het RIVM zoekt nu alvast 

antwoorden op vragen van de toekomst.

Goede gezondheid, schoon milieu
De gezondheidszorg is de afgelopen honderd jaar enorm verbeterd. Dat betekent allerminst dat een goede 

gezondheid vanzelfsprekend is geworden. Over veel ziektes is nog te weinig bekend om ze geheel uit te kunnen 

bannen. Ook komen er nieuwe ziektes bij, onder meer omdat onze levenswijze ingrijpend is veranderd. We bewegen 

bijvoorbeeld veel minder en dat stelt ons voor nieuwe gezondheidsproblemen. En doordat mensen en producten 

tegenwoordig de hele wereld over reizen, kunnen virussen zich razendsnel verspreiden. Er blijven dus vragen bestaan 

over de manier waarop we de gezondheid kunnen verbeteren en ziekten voorkomen. Tegelijkertijd veranderen de 

mogelijkheden. Nieuwe technologieën brengen geneeswijzen binnen bereik die voorheen ondenkbaar waren. 

Een schoon milieu is een voorwaarde voor een goede gezondheid van mensen en dieren. Maar stoffen en straling, die 

bijvoorbeeld vrijkomen bij productieprocessen, kunnen het milieu beschadigen. Van veel stoffen is nog niet precies 

bekend wat de schadelijke werking is. Die kennis is nodig om de stoffen op een verantwoorde manier te kunnen 

gebruiken. 
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Toekomstgericht, toonaangevend 
Het RIVM is het onderzoeksinstituut op het gebied van gezondheid en milieu van de overheid. Het RIVM moet over 

de meest actuele kennis beschikken om gesteld te staan voor vraagstukken over gezondheid en milieu. Met het 

Strategisch Onderzoek RIVM (SOR) bereidt het RIVM zich voor op vragen die naar verwachting in de komende jaren 

aan de orde zijn. 

Het RIVM is mede door het SOR een van de toonaangevende onderzoeksinstituten op het gebied van gezondheid 

en milieu, niet alleen in Nederland en Europa maar ook in rest van de wereld. Dat blijkt onder meer uit het feit 

dat buitenlandse onderzoekers regelmatig verwijzen naar publicaties van het RIVM. Deze positie is goed voor de 

Nederlandse kenniseconomie.

Trends in samenleving en wetenschap
Het Strategisch Onderzoek RIVM wordt steeds voor vier jaar vastgesteld. Het RIVM stuurt het programma regelmatig 

bij zodat het goed blijft aansluiten bij trends in de samenleving en de wetenschap. Recente trends zijn:

•  De wereld wordt kleiner.  

Infectieziekten waarvan we dachten dat ze in Nederland niet meer voorkwamen, steken de laatste tijd opnieuw 

de kop op. En nieuwe infectieziekten zoals SARS en vogelgriep vormen nieuwe bedreigingen. Belangrijke vragen 

zijn hoe we epidemieën kunnen voorkomen, welke vaccins het beste resultaat geven en of er ook nadelen aan 

vaccinaties kleven. 

•  Nieuwe technologieën maken preciezere metingen mogelijk.  

Onderzoek op het niveau van genen is nu binnen bereik gekomen en daarmee ontstaan heel nieuwe kansen 

voor het verbeteren van de gezondheid. Gentherapie is daar een voorbeeld van, maar ook onderzoek naar de 

genensamenstelling van virussen. 

•  De Nederlandse bevolking vergrijst en wil gezond oud worden.  

Vergrijzing stelt de samenleving ook voor nieuwe vraagstukken over de financiering van de gezondheidszorg. 

Welke behandeling geeft het beste resultaat per euro?

Resultaten van het onderzoek 2003-2006 
Het onderzoeksprogramma 2003-2006 is afgerond. Voor deze periode waren vijf speerpunten gekozen:

•  Genetica en volksgezondheid 

Genenonderzoek bij mensen en virussen voor het verbeteren van de gezondheid. 

•  Gezondheidswinst door preventie en zorg 

Onderzoek naar de bestrijding van infectieziekten en chronische ziekten.

•  Voedselveiligheid en gezondheidseffecten van voeding 

Onderzoek naar de effecten van voeding en leefwijze op de gezondheid.

•  Kwantitatieve risicoanalyse 

Onderzoek naar de effecten van stoffen en straling en beoordeling van de risico’s.

•  Vernieuwing meetmethoden 

Ontwikkeling van nieuwe methoden voor veldmetingen, laboratoriumanalyses en het ontsluiten van kennis. 

De onderzoeken hebben veel nieuwe inzichten opgeleverd. In dit rapport zijn de resultaten samengevat. Het 

RIVM wil zijn externe opdrachtgevers zo een overzicht bieden van de onderzoeksresultaten. Ook onderzoekers 

van het RIVM kunnen hiermee inzicht krijgen in de ontwikkelingen die gaande zijn bij collega-onderzoekers. Wie 

meer wil weten over de resultaten van een onderzoek, vindt achter in het rapport een overzicht van projecten en 

contactpersonen.
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Genetica en  
volksgezondheid

Genetica is de grote belofte voor de volksgezondheid 

van de komende jaren. De mogelijkheden om genen 

te bestuderen zijn de afgelopen tien jaar veel groter 

geworden. Dit levert nieuwe kennis op, onder meer 

over de manier waarop virussen zich gedragen en over 

de erfelijke aanleg van mensen voor ziekten. Ook is het 

mogelijk geworden ziekten te bestrijden door menselijke 

cellen aan te sturen met kunstmatige genen. 
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Genetica van virussen en  
bacteriën
Net als een mens heeft ook ieder virus een eigen, uniek genenpatroon. Het patroon van 
de genen, in vaktermen ook wel het genoom genoemd, geeft informatie over de eigen-
schappen van het virus. Zo kan uit het genoom blijken of een bepaalde virusstam im-
muun is voor een vaccin of zich snel kan aanpassen aan de omgeving. Onderzoek naar 
de genomen van virussen levert aanwijzingen op voor de beste bestrijdingswijze. 

Standaardmethode voor het  

analyseren van tuberculose-DNA 
(1) Tuberculose heeft zeer resistente varianten ontwikkeld 

die een wereldwijde epidemie hebben veroorzaakt. Voor 

het bestrijden van de epidemie is het belangrijk dat landen 

informatie uitwisselen over de genetische eigenschappen 

van de tuberculosebacteriën die in hun land circuleren. Tot 

nu toe waren veel verschillende methoden in omloop voor 

het analyseren van het tuberculose-genoom. De resultaten 

waren niet altijd goed vergelijkbaar. Het RIVM heeft samen 

met andere Europese landen de voor- en nadelen van tien 

methoden in beeld gebracht. De landen zijn op basis daarvan tot 

overeenstemming gekomen welke methoden zij in het vervolg 

standaard gaan toepassen. Hierdoor wordt het gemakkelijker 

om snel gegevens uit te wisselen over uitbraken van tuberculose 

en de juiste maatregelen te treffen voor de bestrijding.

Methode voor het herkennen  

van ziekteverwekkende  

kinkhoestbacteriën
(2) De bacterie die kinkhoest veroorzaakt heeft de afgelopen 

jaren nieuwe stammen ontwikkeld. Er circuleren nu 

ziekteverwekkende stammen die afwijken van de stammen 

waar het vaccin optimaal tegen werkt. Mede daardoor komen 

sinds 1996 weer regelmatig kinkhoestepidemieën voor in 

Nederland. Het RIVM en een Finse zusterorganisatie hebben 

een methode ontwikkeld om de genensamenstelling van 

verschillende stammen van de kinkhoestbacterie te analyseren. 

Hieruit blijkt dat de nieuwe ziekteverwekkende stammen 

andere genenpatronen hebben. De methode maakt het 

mogelijk snel te reageren op deze nieuwe stammen. 

De risico’s van het gebruik van 

levende poliovirussen in vaccins 
(3) In Nederland wordt polio bestreden met een geïnactiveerd 

poliovaccin (IPV). In grote delen van de wereld, onder 

meer in de derde wereld, worden mensen ingeënt met een 

verzwakt levend poliovirus (OPV). Uit dit verzwakte virus 

kunnen weer ziekteverwekkende virussen ontstaan als het 

virus muteert of een verbinding aangaat met een ander 

virus. Dat kan het uitroeien van polio in de weg staan. De 

Wereldgezondheidsorganisatie WHO overweegt daarom een 

ander vaccin toe te passen (het monovalent OPV). Het RIVM 

heeft onderzocht of uit monovalent OPV ook nieuwe virussen 

kunnen ontstaan. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van ruim 

300 ouderen die monovalent OPV hebben gekregen. 

In het onderzoek is een relatie gezocht tussen de aanwezigheid 

van antistoffen in het lichaam voorafgaand aan de vaccinatie, 

de uitscheiding van virusstammen na vaccinatie en het aantal 

mutaties van het virus. 80% van de mensen die geen antistoffen 

hadden, hebben na vaccinatie virus uitgescheiden. Dit duidt 

erop dat het virus zich heeft kunnen vermenigvuldigen in de 

darmen van deze mensen. In de darmen waren blijkbaar geen 

lokale antilichamen aanwezig (IgA). Dit is opvallend omdat uit 

eerder onderzoek was gebleken dat ouderen in Nederland, die 

geen beschermende antilichamen (IgG) tegen poliovirussen 

meer hadden, over het algemeen wel een immunologisch 

geheugen hebben voor deze virussen. Deze ouderen konden 

wel snel nieuwe antilichamen in het bloed aanmaken (IgG). Bij 

de mensen die virus hebben uitgescheiden zijn ook gemuteerde 

virusstammen aangetroffen. De gemuteerde virusstammen 

lijken het poliovirus echter niet sneller te verspreiden.
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Grootschalige verspreiding van 

virussen 
(4) Een grote groep virussen verspreidt zich doordat besmette 

ontlasting door onhygiënisch gedrag in aanraking komt met 

drinkwater en voedsel. Zo ontstaan bijvoorbeeld besmettingen 

met buikgriep en geelzucht. Omdat voedsel vaak over grote 

afstanden wordt verplaatst, kan een dergelijke ziekte op 

verschillende plaatsen tegelijk uitbreken en een grootschalige 

epidemie veroorzaken. 

Het RIVM heeft met dertien andere Europese landen een 

systeem opgezet voor het verzamelen van gegevens over 

uitbraken van buikgriep in Europa. Inmiddels zijn hier meer 

dan 10.000 uitbraken in beschreven, waarbij ook informatie 

over de genenpatronen van de virussen is opgenomen. 

Vergelijking van de gegevens heeft duidelijk gemaakt dat 

vooral één type virus dat buikgriep veroorzaakt veel overlast 

geeft (type GGII.4). Met die kennis konden deskundigen in de 

zomer van 2006 al voorspellen dat in de winter van 2007 veel 

buikgriepuitbraken zouden optreden. Deze voorspellingen 

maken het mogelijk tijdig voorzorgsmaatregelen te nemen.

Ook heeft het RIVM heeft een methode ontwikkeld om vast 

te stellen of een infectie is veroorzaakt door hepatitis E, een 

geelzuchtvirus. Tot nu werd aangenomen dat alleen reizigers 

hepatitis E konden oplopen. In dit onderzoek is ontdekt dat 

ook in Nederland een type van het hepatitis E-virus circuleert. 

Hierdoor kon bij tientallen mensen alsnog de juiste oorzaak van 

een infectie vastgesteld worden.

Gentherapie
Kennis over genen maakt heel nieuwe geneeswijzen mogelijk. Gentherapie is daar 
een bekend voorbeeld van. De kern van deze therapie is dat een bepaald gen naar de 
cellen van een patiënt wordt overgebracht. Door de aanwezigheid van het gen kunnen 
de cellen een eiwit produceren dat de symptomen van een ziekte bestrijdt. Het RIVM 
voert onderzoek uit om gentherapie veiliger en effectiever te maken.

Safegene 
(5) Gentherapie maakt gebruik van een drager die een gen 

naar de cellen van de patiënt overbrengt. In veel gevallen is 

de drager een virus waarvan de genetische eigenschappen 

zijn veranderd, zodat het virus wel cellen kan infecteren maar 

zich niet kan vermenigvuldigen. Bij de productie van het 

aangepaste virus kunnen soms virussen ontstaan die zich wel 

kunnen vermenigvuldigen en een ziekte kunnen veroorzaken 

in de patiënt. Het RIVM heeft een eenvoudige en snelle 

methode ontwikkeld om te testen of het geproduceerde virus 

vrij is van ziekteverwekkend virus. Dit maakt gentherapie 

veiliger. 
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Genetica van mensen
Ieder mens reageert verschillend op ziekten en medicaties. De verschillen hebben 
onder meer te maken met erfelijke aanleg. De erfelijke aanleg van een mens heeft 
bijvoorbeeld invloed op de gevoeligheid voor infecties, het verloop van infecties en het 
effect van vaccinaties. Inzicht in de erfelijke aanleg voor ziekten maakt het mogelijk 
speciale maatregelen te treffen voor mensen die veel risico lopen en vaccinaties beter 
af te stemmen op persoonlijke erfelijke eigenschappen.
 

Genetische aanleg voor  

virusinfecties 
(6) Nederlandse kinderen krijgen via het 

Rijksvaccinatieprogramma inentingen tegen een groot 

aantal infectieziekten. Het RIVM heeft onderzocht wat de 

invloed is van veel voorkomende varianten in menselijke 

genen op de vatbaarheid voor infecties en de reactie op 

vaccinaties. Dit onderzoek heeft veel nieuwe inzichten 

opgeleverd. Zo is vastgesteld dat kinderen met bepaalde 

genvarianten extra gevoelig zijn voor ernstige virusinfecties 

aan de luchtwegen. Vooral genen die een rol spelen bij de 

aangeboren afweer spelen daarbij een rol en in mindere 

mate ook genen die invloed hebben op het ontstaan 

van allergieën. Bij muizen is aangetoond dat genetische 

verschillen een belangrijke verklaring vormen voor het 

verloop van een kinkhoestinfectie en de reactie op vaccins 

tegen kinkhoest. De rol van genvarianten in de mens wordt 

nu verder onderzocht. Ook de gevoeligheid voor infectie met 

salmonella is bij muizen grotendeels genetisch bepaald. Bij de 

mens hangt die gevoeligheid ook samen met het gebruik van 

maagzuurremmers en met andere risicofactoren. De rol van 

veel voorkomende genvarianten is bij deze infectie is minder 

duidelijk, maar ook minder goed onderzocht. 
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Gezondheidswinst 
door preventie en 
zorg

Een goede gezondheid vinden de meeste Nederlanders het 

belangrijkste in hun leven. Infectieziekten zoals kinkhoest, 

mazelen en de bof zijn in de afgelopen honderd jaar 

met groot succes teruggedrongen. Dat succes is vooral 

te danken aan het Rijksvaccinatieprogramma waar ruim 

95% van de kinderen aan deelneemt. Ook de behandeling 

van chronische ziekten is verbeterd. Het is de vraag op 

welke manier de gezondheid nog verder kan verbeteren: 

met meer of andere vormen van vaccinaties, betere zorg 

bij ziekte of gezondere leefgewoonten? Het speerpunt 

Gezondheidswinst door preventie en zorg geeft daar 

inzicht in.   
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Gezondheidswinst door  
betere vaccinatie
Door het grote succes van het Rijksvaccinatieprogramma vormen infectieziekten 
tegenwoordig een veel kleiner gevaar dan vijftig jaar geleden. Ouders zijn daardoor 
minder vanzelfsprekend bereid om hun kinderen te laten inenten, ook omdat het 
vermoeden bestaat dat vaccinaties allergieën in de hand werken. Als de deelname aan 
het Rijksvaccinatieprogramma afneemt, kan de kans op infectieziekten in de toekomst 
weer toenemen. Het RIVM onderzoekt de bijwerkingen en mogelijke verbeteringen 
van vaccinaties om in de toekomst goed te kunnen adviseren over de wenselijkheid 
van vaccinaties. 

Effect van infecties en vaccinaties 

op allergie en astma 
(7) Kinderen hebben tegenwoordig meer allergieën dan 

vroeger. Als verklaring wordt wel geopperd dat kinderen in 

hun eerste levensfasen minder infecties oplopen, door betere 

hygiëne, gezondheidzorg én vaccinaties. Het doormaken van 

infecties zou ertoe leiden dat later minder allergieën optreden. 

Uit het onderzoek blijkt dat dit voor lang niet alle infecties 

klopt. Infecties met een virus dat de luchtwegen aantast (RSV) 

en spoelwormen (Toxocara) vergroten juist de kans op allergie 

en astma. Infectie met een virus dat diarree en uitdroging 

veroorzaakt (het rotavirus) verkleint mogelijk wel de kans op 

allergie. Het is daarom aan te raden voorzichtig te zijn met 

vaccinatie tegen het rotavirus. 

Dit onderzoek heeft onverwacht ook kennis opgeleverd om het 

nieuwe kinkhoestvaccin te verbeteren dat sinds 2005 wordt 

toegepast. Uit het onderzoek blijkt dat het nieuwe vaccin beter 

werkt als de stof MPL eraan is toegevoegd. MPL kan mogelijk 

ook de werking van andere vaccins verbeteren. 

Het geheugen van het  

afweersysteem na vaccinatie  

tegen kinkhoest 
(8)  Al sinds 1953 worden Nederlandse kinderen ingeënt 

tegen kinkhoest. Tot die tijd was kinkhoest de belangrijkste 

oorzaak van ziekte en sterfte bij kinderen tot 4 jaar. Momenteel 

komt kinkhoest weer vaker voor, niet alleen bij kinderen, maar 

ook bij volwassenen. Het vaccin is onlangs veranderd. Tot 2005  

bevatte het kinkhoestvaccin hele gedode bacteriën (het 

hele-celvaccin). In 2005 is een nieuw vaccin ingevoerd, dat 

alleen zuivere kinkhoesteiwitten bevat (het acellulaire vaccin). 

Dit nieuwe vaccin geeft minder bijwerkingen dan het oude 

maar er zijn aanwijzingen dat het op de langere termijn 

misschien minder goed beschermt tegen kinkhoest. Met 

nieuwe technieken is het geheugen van het afweersysteem nu 

beter te onderzoeken. Het kan zijn dat het nieuwe vaccin het 

immunologische geheugen minder goed stimuleert, zodat het 

lichaam een kinkhoestinfectie langere tijd na vaccinatie minder 

goed herkent. Het immunologische geheugen zal worden 

bestudeerd bij volwassenen en groepen kinderen in de leeftijd 

van 3 tot 9 jaar. Door 10.000 informatiefolders te verspreiden 

zijn ouders opgeroepen hun kind te laten meedoen aan het 

onderzoek. De deelname verloopt volgens verwachting (4-10%).

Nieuwe manieren om de werking 

van vaccinaties te meten 
(9) Hoe meet je of iemand die gevaccineerd is voldoende 

beschermd is tegen het virus? Tot nu toe gebeurt dit door de 

hoeveel antistoffen in het bloed te meten, met als maat de 

zogenaamde antistoftiter. Uit het onderzoek blijkt dat mensen 

met een heel lage antitstoftiter voor mazelen toch immuun 

kunnen zijn voor deze ziekte, als zij tenminste in het verleden 

zijn ingeënt.

Aan het onderzoek hebben ruim 250 volwassen meegedaan 

die als kind tegen mazelen zijn ingeënt. Hiervan hadden 22 

personen een te lage antistoftiter. Alle deelnemers hebben 

opnieuw het mazelenvaccin gekregen. Bij slechts 2 personen 

was het vaccinvirus daarna aanwezig in bloed, speeksel 

of urine. Bij alle andere personen is geen infectiereactie 
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geconstateerd. Ondanks de lage antistoftiter zijn deze mensen 

blijkbaar toch voldoende beschermd. Om deze conclusie beter 

te kunnen onderbouwen, gaan de onderzoekers meten hoe 

de afweer van deze deelnemers zich in de loop van de tijd 

ontwikkelt en ook bij jonge kinderen die voor het eerst worden 

ingeënt. 

Bestrijding van influenza-achtige 

epidemieën 
(10) Het influenzavirus (griepvirus) veroorzaakt in Nederland 

veel infecties en dodelijke slachtoffers. Het virus kan in korte 

tijd veranderen: vrijwel ieder seizoen duikt een nieuwe 

virusstam op. Daarom is het belangrijk snel vast te stellen 

welke maatregelen de grootste gezondheidswinst opleveren en 

hoeveel vaccin nodig is om een epidemie te stoppen. 

Als een virus heel besmettelijk is, moeten meer mensen 

gevaccineerd worden om de epidemie te stoppen. Het 

reproductiegetal, een maat voor de besmettelijkheid, kon 

tot nu toe alleen achteraf bepaald worden. Het RIVM heeft 

een methode ontwikkeld om het reproductiegetal al aan het 

begin van de epidemie te bepalen en daarmee vast te stellen 

hoeveel mensen vaccin moeten krijgen voor een effectieve 

bestrijding. Ook bij epidemieën van nieuwe, onbekende 

ziekteverwekkers is de methode bruikbaar. In 2003 beleefde 

de methode onverwacht haar vuurdoop: bij de uitbraak van 

de SARS-epidemie hebben de onderzoekers de benodigde 

bestrijdingsinspanning kunnen schatten op basis van ruwe 

gegevens over het aantal nieuwe ziektegevallen per dag. 

Gezondheidswinst door  
betere zorg 
Overheden willen weten hoe zij overheidsgeld het beste kunnen besteden om de groot-
ste winst voor de volksgezondheid te behalen. RIVM probeert daar meer zicht op te 
krijgen door methoden te ontwikkelen voor het bepalen van de kosteneffectiviteit van 
preventie en behandeling van ziekten. 

Prestatie-indicatoren voor  

preventie en zorg 
(11) De publieke sector wil de prestaties van de gezond-

heidszorg vaststellen. RIVM heeft een set prestatie-indicatoren 

ontwikkeld voor het meten van de prestatie van het Neder-

landse zorgsysteem als geheel en van afzonderlijke ziekenhui-

zen. De indicatoren zijn redelijk vergelijkbaar met indicatoren 

die andere landen hanteren zodat internationale vergelijking 

van prestaties mogelijk is. De methode is inmiddels toegepast 

bij het opstellen van de eerste Zorgbalans. De Zorgbalans 

verschijnt iedere twee jaar en bevat een overzicht van de 

prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg. Daarnaast is 

een databestand opgebouwd met gegevens over de prestaties 

van ziekenhuizen. Dit heeft nieuwe inzichten opgeleverd over 

onder meer de ziekenhuissterfte. Het aantal mensen dat binnen 

een maand na een hersenbloeding in het ziekenhuis overlijdt, is 

in de periode 1995-2005 afgenomen. Uit de analyses blijkt dat 

die afname er niet zonder meer wijst dat de ziekenhuizen beter 

presteren, maar dat meer mensen ervoor kiezen om thuis te 

sterven. De resultaten van dit soort onderzoek zijn van belang 

om de prestaties van ziekenhuizen te meten en biedt ziekenhui-

zen handreikingen voor kwaliteitsverbetering.
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Prioriteiten stellen bij preventie 

en behandeling van chronische  

ziekten 
(12) De bevolking vergrijst en daardoor lijden meer 

mensen aan chronische ziekten. Omdat het budget voor 

gezondheidszorg beperkt is, moeten beleidsmakers kiezen 

welke maatregelen voor preventie en behandeling van 

chronische ziektes prioriteit krijgen. Wat is bijvoorbeeld 

beter: een grote campagne tegen overgewicht of veelvuldig 

cholesterolremmers voorschrijven aan mensen met 

suikerziekte? Het RIVM heeft een rekenmodel ontwikkeld 

om beleidsmakers bij dit soort keuzes te ondersteunen. Eerst 

is onderzocht welke kosten en effecten van maatregelen van 

belang zijn bij deze keuzes. Het rekenmodel is als voorbeeld 

ingevuld voor de preventie en behandeling van suikerziekte 

omdat deze ziekte veel aandacht krijgt van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Effectiviteit van medicijngebruik 

bij kinderen: astma als leermodel 
(13) Kinderen gebruiken steeds meer medicijnen. Het effect 

daarvan op de gezondheidswinst is nauwelijks onderzocht 

en het is niet duidelijk of er te veel of te weinig medicijnen 

worden voorgeschreven. Om hier zicht op te krijgen heeft 

het RIVM het gebruik van astmamedicijnen bij kinderen 

onderzocht. Bij 52% van de kinderen die astmamedicijnen 

gebruikten, had de dokter niet de diagnose astma gesteld. Dit 

wijst op overbehandeling. Het vervolgonderzoek moet in beeld 

brengen om welke andere redenen de astmamedicijnen zijn 

voorgeschreven. Het doel is het voorschrijfgedrag effectiever 

te maken, zodat kinderen de juiste behandeling voor hun 

klachten krijgen. 
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Voedselveiligheid 
en gezondheids- 
effecten van  
voeding

Voeding, leefstijl en gezondheid hebben alles met elkaar 

te maken. Er komen steeds meer aanwijzingen dat eet- 

en leefgewoonten het optreden van bepaalde ziekten 

kunnen stimuleren of juist afremmen. In de schappen van 

supermarkten verschijnen allerlei voedingsproducten die 

volgens het opschrift goed voor de gezondheid zijn, omdat 

ze bijvoorbeeld meer kalk, vitaminen of plantaardige 

vetten bevatten. Het speerpunt Voedselveiligheid en 

gezondheidseffecten van voeding geeft meer inzicht in de 

relatie tussen voedsel, leefstijl en gezondheid.  
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Voeding en leefstijl 
Leef- en eetgewoonten hebben invloed op het ontstaan van sommige chronische ziek-
ten. Het RIVM onderzoekt deze verbanden. Met deze kennis geven organisaties zoals 
het Voedingscentrum praktische adviezen aan burgers en professionals. 

Positieve en negatieve  

effecten van functionele  

voedingsmiddelen 
(14) Functionele voedingsmiddelen zijn voedingsmiddelen 

waar gezondheidsbevorderende stoffen aan zijn toegevoegd. 

Voorbeelden zijn brood verrijkt met foliumzuur en 

margarines verrijkt met plantaardige sterolen. Vaak is het 

onduidelijk of en hoeveel gezondheidswinst een functioneel 

voedingsmiddel oplevert en of er ook negatieve effecten 

kunnen zijn, bijvoorbeeld in combinatie met medicijngebruik. 

Het RIVM heeft een zogenaamde risk-benefit methodiek 

ontwikkeld om de voor- en nadelen voor de gezondheid af 

te wegen. Als voorbeeld zijn de voor- en nadelen van extra 

foliumzuur in brood met deze methodiek afgewogen. Extra 

foliumzuur heeft als voordeel dat bij ongeboren kinderen 

de kans op ‘neuraalbuisdefecten’, zoals een open ruggetje 

of een hazenlip, afneemt. Uit het onderzoek blijkt echter 

dat terughoudendheid geboden is bij foliumzuurverrijking 

omdat bij inname van veel foliumzuur de kans op darmkanker 

mogelijk toeneemt. Ook de voor- en nadelen van margarines 

met extra plantaardige sterolen kunnen met de methode 

worden afgewogen. Fabrikanten claimen dat deze margarines 

het cholesterolgehalte verlagen. Uit eerste resultaten van het 

onderzoek blijkt dat de meeste mensen niet genoeg margarine 

eten om op deze manier het cholesterolgehalte te kunnen 

verlagen. Het effect is wel dat het cholesterolgehalte over 

de jaren heen niet verder toeneemt, zodat er toch sprake is 

van gezondheidswinst. De ontwikkelde methodiek kan als 

ondersteuning dienen voor het beleid over voedingsmiddelen 

en ingrediënten die positieve en negatieve effecten op de 

gezondheid kunnen hebben.

Effect van voeding en leefstijl  

op de gezondheid 
(15)  Het is bekend dat een gezonde leefstijl de kans op 

chronische ziekten kan verkleinen, maar het is nog niet 

duidelijk op welke manier onderdelen van de leefstijl 

precies doorwerken. Het RIVM heeft in dit onderzoek allerlei 

verbanden gevonden tussen leefstijl, voeding en de kans 

op ziekten. Zo is aangetoond dat roken de kans op maag- 

en blaaskanker vergroot. Mensen die op jonge leeftijd zijn 

begonnen met roken of die als kind zijn blootgesteld aan rook 

hebben mogelijk ook een grotere kans op blaaskanker. Af en toe 

roken vergroot de kans op kanker aan de luchtwegen, longen, 

blaas, nieren en alvleesklier en voor het eerst is aangetoond 

dat ook sigaren- of pijprokers een lagere levensverwachting 

hebben. Overgewicht vergroot de kans op borstkanker en 

nierkanker bij vrouwen en te veel buikvet vergroot de kans op 

kanker aan de dikke darm en de alvleesklier. Meer bewegen 

verkleint de kans op borstkanker en kanker aan de dikke darm. 

Mensen met aanleg voor suikerziekte en hart- en vaatziekten 

krijgen deze ziekten minder snel als zij meer gaan bewegen. 

Ook voeding is van belang. De kans op een aantal chronische 

ziekten wordt kleiner door het eten van meer groenten, fruit en 

vis en minder rood vlees en vleeswaren. Twee keer zoveel vezels 

eten verlaagt de kans op darmkanker met 40%. Het onderzoek 

toont aan dat gezonde voeding, niet roken en veel bewegen 

een kleinere kans geeft op het ontstaan van chronische ziekten. 
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Effect van antioxidanten op  

verouderingsverschijnselen 
(16)  Ouderdomsverschijnselen zoals botontkalking, 

chronische ziekten en kanker ontstaan onder meer doordat 

het lichaam beschadigingen van het DNA niet meer kan 

herstellen. Voedingsmiddelen met antioxidanten lijken de 

veroudering van het lichaam tegen te gaan. Antioxidanten 

zitten van nature in onder andere groenten en fruit en worden 

ook toegevoegd aan bijvoorbeeld olie en margarine. Om het 

effect van antioxidanten te onderzoeken zijn bij groepen 

muizen verschillende genen die voor DNA-herstel zorgen 

uitgeschakeld. Een deel van de muizen heeft vervolgens 

voeding met antioxidanten gekregen. Gedurende het hele 

leven van de muizen zijn weefselmonsters genomen en 

verouderingsverschijnselen onderzocht. Uit het onderzoek 

blijkt dat antioxidanten de ontwikkeling van ouderdomsziekten 

gedeeltelijk afremmen bij muizen die anders snel verouderen. 

Het vervolgonderzoek wordt ook op mensen gericht. De vraag 

is of variatie in de genen die voor DNA-herstel zorgen het 

optreden van verouderingsverschijnselen kan verklaren. 
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Genetische aanleg en  
voeding
Mensen met erfelijke aanleg voor een ziekte kunnen het optreden en het verloop van 
die ziekte in sommige gevallen waarschijnlijk beïnvloeden met hun voedingspatroon. 
Het RIVM onderzoekt deze mogelijkheden. 

De rol van voeding en genetische 

aanleg bij hart- en vaatziekten en 

het metabole syndroom 
(17) Hart- en vaatziekten, suikerziekte en overgewicht zijn 

belangrijke gezondheidsproblemen in Nederland. Mensen met 

aanleg voor hart- en vaatziekten of suikerziekte lijden vaak aan 

het metabole syndroom: een combinatie van veel cholesterol, 

suiker en insuline in het bloed, overgewicht en hoge bloeddruk. 

Voeding en genetische gevoeligheid spelen allebei een rol 

bij het ontstaan van deze aandoeningen. In de afgelopen 

jaren heeft het RIVM de relatie tussen genvarianten, hart- en 

vaatziekten, diabetes en overgewicht onderzocht. Uit het 

onderzoek blijkt dat een aantal veel voorkomende varianten 

in de genen verband houdt met het optreden van deze 

aandoeningen. Als vervolg hierop gaat het RIVM de relatie met 

voeding onderzoeken. Ter voorbereiding zijn bij een groep van 

3500 personen bijna 400 genvarianten bepaald en is informatie 

verzameld over overgewicht, bloeddruk, suikerziekte, glucose 

en cholesterol. Centrale vraag in het vervolgonderzoek 

is of deze kenmerken verband hebben met het eten van 

onverzadigde vetten. De afgelopen jaren is duidelijk geworden 

dat de verbanden tussen genvarianten, voeding en gezondheid 

veel complexer zijn dan eerder werd gedacht. Het is daarom 

nog te vroeg om gezondheidsbevorderende maatregelen uit dit 

onderzoek te kunnen afleiden.

1�



Kwantitatieve 
risicoanalyse
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leven zonder risico’s bestaat niet. We worden dagelijks 

blootgesteld aan stoffen en straling die gevaarlijk 

kunnen zijn voor de gezondheid. Bij een ongeval of 

ramp kunnen gevaarlijke stoffen en straling in grote 

hoeveelheden vrijkomen. Wat zijn de effecten op 

de gezondheid, hoe groot is de kans op schadelijke 

effecten en wat is daartegen te doen? Het speerpunt 

Kwantitatieve risicoanalyse levert kennis over deze 

vragen. 
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Risico’s van stoffen en  
straling
In het leefmilieu komen stoffen terecht die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid 
van mensen en dieren. In de bodem, het water en de lucht zitten bijvoorbeeld  
afvalstoffen van industriële processen, meststoffen uit de landbouw, restanten van  
medicijnen en straling. Om het risico van deze stoffen en straling te kunnen  
beoordelen, is onderzoek nodig naar de effecten.

Het risico van gebromeerde  

vlamvertragers voor mensen  

en dieren 
(18) Gebromeerde vlamvertragers maken producten minder 

ontvlambaar. Deze chemicaliën worden onder meer toegevoegd 

aan computers, televisies, textiel en bouwmaterialen. Het 

RIVM heeft onderzocht wat de effecten van vier gebromeerde 

vlamvertragers op de hormoonhuishouding van ratten zijn. 

Alle vier de vlamvertragers blijken, in verschillende mate, 

het hormoonsysteem te beïnvloeden. Er zijn effecten op het 

schildklierhormoon en het mannelijke geslachtshormoon 

aangetoond. Nakomelingen van deze ratten vertonen 

afwijkend gedrag: ze reageren anders op impulsen dan ratten 

die niet aan gebromeerde vlamvertragers zijn blootgesteld. De 

EU gebruikt deze nieuwe inzichten voor een risicoanalyse van 

vlamvertragers.

 

Risicobeoordeling van stoffen 
(19) De EU gaat nieuwe regels invoeren voor het risicobeheer 

bij gebruik van chemische stoffen. Op korte termijn is meer 

inzicht nodig in de effecten van een grote groep stoffen 

op mens en milieu. Het RIVM heeft nieuwe teststrategieën 

ontwikkeld voor de beoordeling van verschillende effecten 

van stoffen, zoals afbraak van de stof in het milieu, effecten 

op het nageslacht en effecten op overgevoeligheid (allergie). 

De inzet is de risicobeoordeling proefdiervriendelijker te 

maken door zo veel mogelijk alternatieve methoden te 

gebruiken. De teststrategieën bestaan uit combinaties van 

bijvoorbeeld laboratorium- en computeronderzoek. Door de 

resultaten van deze methoden op slimme wijze aan elkaar 

te koppelen, kunnen de effecten van chemische stoffen met 

voldoende zekerheid worden vastgesteld. De beoordeling 

met deze zogenaamde geïntegreerde teststrategieën 

geeft naar verwachting goedkoop, snel en met minder 

proefdieren resultaat. Het RIVM gebruikt de resultaten in de 

internationale werkgroepen die de Europese richtlijnen voor de 

risicobeoordeling van de stoffen opstellen.

Nieuwe versie van ‘het Rode 

Boek’ 
(20) Twaalf jaar geleden heeft Nederland ‘The Red Book’ 

uitgebracht, een opleidingsboek over risicobeoordeling van 

stoffen. Industrieën, universiteiten en opleidingsinstituten in 

binnen- en buitenland gebruiken het boek bij trainingen op het 

gebied van risicobeoordeling en risicobeheersing. Het boek is 

toe aan een nieuwe versie omdat de regelgeving en het beleid 

over stoffen sterk veranderd zijn. Het nieuwe boek, dat medio 

2007 uitkomt, wordt een gezamenlijke uitgave van het RIVM 

en het Institute for Health and Consumer Protection van de 

EU. Het RIVM schrijft zeven hoofdstukken en coördineert de 

totstandkoming van het boek. Het RIVM zal het nieuwe boek 

onder meer inzetten bij trainingen voor het toepassen van 

nieuwe EU-wetgeving over het risicobeheer bij gebruik van 

chemische stoffen.

 

Kennisleemten in  

risicobeoordelingen 
(21) In risicoschattingen zitten onzekerheden, bijvoorbeeld 

omdat de methoden nog niet volledig ontwikkeld zijn of 

omdat de schatting deels afhangt van de persoon die de 

methode toepast. Het is wenselijk dat de onzekerheden zo 

klein mogelijk zijn. Het RIVM heeft in dit project een groot 
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aantal kennisleemten opgevuld. Ook zijn de methoden 

eenduidiger gemaakt zodat het resultaat minder afhangt van 

degene die de methode toepast. Het project heeft ook duidelijk 

gemaakt dat het RIVM meer kennis moet ontwikkelen over 

de risicobeoordeling van heel kleine deeltjes, zogenaamde 

nanodeeltjes. 

Het beoordelen van de risico’s 

van verontreinigd milieu voor de  

ecologie 
(22) Als de milieukwaliteit niet aan de normen voldoet, 

zijn maatregelen nodig om te voorkomen dat het milieu 

schade ondervindt. De maatregelen kunnen uiteenlopen van 

blootstellings- of effectbestrijding tot het verwijderen van 

verontreinigingen. De lokale omstandigheden bepalen welke 

maatregelen het meest effectief zijn. Maar ook de kosten spelen 

een belangrijke rol bij de keuze van maatregelen. Het RIVM 

heeft een getrapte methode ontwikkeld om de keuze voor 

bepaalde maatregelen beter te onderbouwen. De methode 

werkt van grof naar fijn. De eerste stap is het vaststellen van 

normoverschrijding. Als dat het geval is, is de tweede stap 

een kwantitatieve beoordeling van het toxische effect van 

verontreinigingen op de biodiversiteit. Zo zal een bepaalde 

concentratie aan zware metalen groter effect hebben in een 

zure bodem dan in een kalkrijke bodem. Als duidelijk is dat 

er groot effect is, is het zinvol te beoordelen of de stabiliteit 

en de duurzaamheid van het ecosysteem in gevaar zijn. 

Deze kenmerken van het ecosysteem zijn in gevaar als het 

voedselweb instabiel is waardoor belangrijke ecologische 

functies, zoals de afbraak van herfstbladeren en ziekteregulatie, 

niet goed functioneren. 

Gezondheidseffecten van lucht-

verontreiniging en fijn stof 
(23) Luchtverontreiniging kan negatieve gevolgen voor de 

gezondheid hebben. Risicogroepen zijn onder meer ouderen, 

kinderen en mensen die aan chronische longziekten (astma, 

COPD) of hart- en vaatziekten lijden. Het RIVM heeft onderzoek 

gedaan naar de manier waarop luchtverontreiniging de 

gezondheid beïnvloedt. Zo is in dierstudies gekeken of 

oxidatieve stress een verklaring kan vormen voor de effecten 

van fijn stof. Oxidatieve stress is een verstoring van de balans 

tussen oxidanten in het lichaam en stoffen die de oxidanten 

onschadelijk maken. Het onderzoek heeft een aantal 

zogenaamde biomarkers opgeleverd. Als iemand een bepaalde 

hoeveelheid van een biomarker in het lichaam heeft, is dat een 

aanwijzing dat hij of zij gezondheidseffecten ondervindt door 

luchtverontreiniging. 
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Effecten van straling op het 

ontstaan van verschillende  

vormen van kanker 
(24) Bij radioactief verval van stoffen als radon en plutonium 

komt straling vrij die kanker kan veroorzaken. Iedereen wordt 

blootgesteld aan straling, vooral door radon binnenshuis. Het 

RIVM ontwikkelt modellen die het ontstaan van verschillende 

vormen van kanker door straling voorspellen. Als onderdeel 

is het verband tussen blootstelling aan radon, rookgedrag en 

het optreden van longkanker onderzocht en het effect van 

röntgenstraling op het ontstaan van leukemie. Ook is geschat 

hoe groot de risico’s zijn van het werken met plutonium in 

de industrie. Met de resultaten kan het RIVM betere adviezen 

geven over het omgaan met straling en effectieve ingrepen bij 

rampen. 

Informatiebehoefte
De communicatie en besluitvorming over het omgaan met risico’s verandert. De 
overheid wil burgers hier meer bij betrekken. Dat stelt nieuwe eisen aan de benodigde 
informatie over risico’s. Het RIVM verkent de nieuwe informatiebehoefte om daar snel 
op in te kunnen spelen. 

Betekenis van risicoschattingen 

in beleid, wetenschap en  

samenleving 
(25) De politiek wil burgers meer bewust maken van 

risico’s in de leefomgeving en burgers meer betrekken bij de 

besluitvorming over het al dan niet accepteren van bepaalde 

risico’s. Risicoschattingen worden nu vaak uitgedrukt in een 

getal. Dit risicogetal combineert de kans op een gebeurtenis 

met de ernst van de gevolgen en de omvang van de gevolgen. 

Het risicogetal is bruikbaar voor het schatten en vergelijken 

van risico’s, maar niet voldoende om te besluiten of een risico 

acceptabel is of niet. Bij die besluiten spelen ook andere 

argumenten een rol, zoals de zichtbaarheid van het risico, 

de angstaanjagendheid van de gevolgen en de vrijwilligheid 

waarmee mensen zich aan het risico blootstellen. Het RIVM 

heeft een instrument ontwikkeld om de risicoperceptie van 

verschillende groepen in de samenleving in kaart te brengen. 

Ook is een beter beeld ontstaan van de informatiebehoefte van 

de verschillende groepen bij discussies over risico’s. 

Mogelijke verbeteringen van  

risicoanalyses 
(26) Het RIVM voert risicoanalyses uit op verschillende 

terreinen zoals voedselveiligheid, gevaarlijke stoffen, 

milieuverontreiniging en calamiteiten. Tijdens een workshop 

hebben deskundigen hun ervaringen met risicoanalyses in 

de verschillende vakgebieden uitgewisseld. Ook buitenlandse 

deskundigen zijn daarbij uitgenodigd. Met deze workshop 

wilde het RIVM vaststellen welke kennisterreinen of 

instrumenten meer aandacht moeten krijgen om te kunnen 

blijven voldoen aan de informatiebehoefte bij vraagstukken 

op het gebied van volksgezondheid en milieu. Gebleken 

is dat meer aandacht nodig is voor verdere kwantificering 

van risicoanalyses en inzicht in de kosteneffectiviteit van 

verschillende mogelijke ingrepen bij een calamiteit. Ook zijn 

betere communicatiemiddelen gewenst om ingewikkelde 

onderzoeksresultaten en de onzekerheden daarin helder te 

kunnen presenteren aan beleidmakers en belanghebbenden.
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Risico’s bij ongevallen en 
rampen 
Bij ongevallen en rampen kunnen grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen of straling 
vrijkomen. Snel handelen is dan van levensbelang. Om de juiste manier van handelen 
te kunnen inzetten is kennis nodig over het gedrag van stoffen en straling bij  
calamiteiten.

Toepassing van geavanceerde 

modellen bij het beoordelen van  

risico’s bij ongevallen 
(27) Verwerking, opslag en transport van gevaarlijke stoffen 

levert risico’s op voor de omgeving. Nederland maakt bij 

het berekenen van de risico’s gebruik van kwantitatieve 

risicoanalyses. De analyses geven aan hoe groot de kans is dat 

personen overlijden door het vrijkomen van een gevaarlijke 

stof. De methode gaat ervan uit dat de stof zich ongehinderd 

kan verspreiden. In de praktijk kunnen barrières zoals 

gebouwen de verspreiding belemmeren of vertragen. Met 

geavanceerde computermodellen is dat effect te berekenen. 

In dit project heeft het RIVM kennis opgedaan over de 

mogelijkheden van deze computermodellen. 

Methode voor kwantitatieve  

risicoanalyse bij nucleaire  

ongevallen 
(28) Als bij een ongeval of aanslag straling vrijkomt, moet 

de calamiteitenbestrijding heel snel en efficiënt verlopen om 

slachtoffers te voorkomen. Dat vereist een snelle beoordeling 

van de situatie en een voorspelling van het verloop van het 

stralingsgevaar. In het project Mushroom ontwikkelt het RIVM 

een methode die een betrouwbare risicoschatting oplevert 

op basis van een beperkt aantal metingen en snel uitvoerbare 

modelberekeningen. Hoe het stralingsgevaar bij een ramp gaat 

verlopen, is niet eenduidig te voorspellen. De methode geeft 

daarom verschillende mogelijke toekomstvoorspellingen en de 

kans dat die daadwerkelijk optreden.
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Het effect van technische en  

organisatorische voorzieningen 

op de veiligheid 
(29) Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken vormen 

een risico voor de omgeving. Waar het risico bepaalde normen 

overschrijdt, mogen geen huizen en kantoren gebouwd 

worden. Dat maakt het belangrijk het risico goed te bepalen. 

Bestaande methoden voor risicobeoordeling houden echter 

onvoldoende rekening met maatregelen die bedrijven treffen 

om risico’s te beperken. Het RIVM wil de risicobeoordeling 

op dat punt verbeteren. In dit onderzoek zijn twintig 

ongevallen met LPG onderzocht en is geïnventariseerd welke 

voorzieningen bedrijven standaard treffen bij de opslag van 

LPG. Aan de hand van deze gegevens wordt in de volgende 

fase van het onderzoek de methode voor de risicobeoordeling 

verbeterd. 
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Vernieuwing  
meetmethoden

Voor bijna alle onderzoeken en adviezen over 

volksgezondheid en milieu zijn metingen nodig. De 

meetmethoden zijn voortdurend in verandering, onder 

meer omdat er nieuwe onderzoeksthema’s bij komen 

en omdat de informatiebehoefte van beleidsmakers 

verandert. Door technologische ontwikkelingen komen 

bovendien nieuwe apparaten en methoden binnen bereik. 

De trend is: steeds kleinere concentraties van stoffen 

meten, steeds kleinere deeltjes meten en de meetgegevens 

steeds sneller en efficiënter verwerken. Met het speerpunt 

Vernieuwing meetmethoden zorgt het RIVM ervoor dat 

de meetmethoden optimaal blijven aansluiten bij de 

vragen van de samenleving en de stand van de techniek.
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Veldmetingen
Voor onderzoeken over klimaat en milieuverontreiniging zijn waarnemingen nodig 
van de situatie in de bodem, het water of de atmosfeer. Ook voor het valideren van 
computermodellen zijn veldmetingen nodig. Metingen in het veld stellen andere eisen 
aan meetmethoden dan metingen in een laboratorium. De apparaten moeten bijvoor-
beeld bestand zijn tegen allerlei weersomstandigheden.

Nieuwe toepassingen van  

remote sensing in klimaat- en  

milieuonderzoek 
(30) Het RIVM heeft waarnemingen van de atmosfeer 

nodig voor onderzoek naar klimaatveranderingen en de 

luchtkwaliteit. Met remote sensing is het mogelijk de atmosfeer 

te observeren, vanaf de grond of vanuit de ruimte. Samen met 

andere landen is onderzocht in hoeverre remote sensing vanuit 

satellieten bruikbaar is voor het meten van ozonprofielen in 

de atmosfeer. Het RIVM heeft in Nieuw-Zeeland een lange 

reeks ozonmetingen van hoge kwaliteit verzameld met een 

meetopstelling op de grond. Ook is een nieuw apparaat 

ontworpen dat via remote sensing automatisch gegevens in 

de atmosfeer meet voor onder meer het broeikasonderzoek. 

Voor onderzoek naar effecten van UV-straling zijn de grond- en 

satellietmetingen van UV verbeterd en gevalideerd. 

Minilysimeter 
(31) Europese richtlijnen, zoals de Nitraatrichtlijn en de 

Kaderrichtlijn Water, vereisen regelmatige metingen van 

de grondwaterkwaliteit. Tot nu toe beschikte het RIVM 

niet over een standaard meetmethode voor het meten van 

de grondwaterkwaliteit in zandgronden met een diepe 

grondwaterstand. Het RIVM heeft vier prototypen van 

apparaten in een experiment laten testen door Wageningen 

Universiteit. Op basis van de resultaten zijn twee prototypen 

gekozen voor verdere praktijktesten. 

Contactloos meten 
(32) Industrieën moeten aan regels voldoen voor het uitstoten 

van gassen in de lucht. Inspecteurs en handhavers hebben 

behoefte aan instrumenten die de uitstoot van een afstand 

kunnen meten. Het RIVM heeft hiervoor een innovatieve 

methode ontwikkeld: de lidar. De lidar is een soort radar die 

met een laserbundel luchtverontreiniging meet. Hiermee 

is bijvoorbeeld op afstand te meten hoeveel kwik er uit een 

schoorsteen komt. De lidar kan verschillende sporengassen 

detecteren en is inmiddels ook gebruikt om de zwaveldioxide-

uitstoot van schepen op de Westerschelde te meten en de 

ammoniakuitstoot van een bemest weiland. 

Ammoniak die in de lucht wordt uitgestoten kan zich weer 

hechten aan bijvoorbeeld grasland of bebouwing. De lucht 

wordt hierdoor schoner, maar de bodem verzuurt. Het 

RIVM heeft het DOAS-systeem ontwikkeld om heel kleine 

concentratieverschillen van ammoniak in de lucht te meten. 

Uit de metingen is af te leiden hoeveel ammoniak uit de lucht 

verdwijnt. Het DOAS-systeem maakt gebruik van lichtstralen.
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Veldmetingen bij ongevallen 
en rampen
Bij ongevallen en rampen kunnen gevaarlijke stoffen of straling vrijkomen. Het is in 
zo’n situatie belangrijk dat er snel veldmetingen uitgevoerd worden die informatie 
geven over de ernst en de aard van de calamiteit. Die gegevens zijn nodig om de juiste 
maatregelen te kiezen voor het beperken van de gevolgen. 

Meting van edelgassen na een 

reactorongeval 
(33) In een kerncentrale wordt uranium gespleten om energie 

op te wekken. Bij de splijting komen onder andere radioactieve 

edelgassen zoals krypton en xenon vrij. Bij een ongeval met een 

kerncentrale worden de edelgassen geloosd om te voorkomen 

dat te grote overdruk in de centrale ontstaat. De hoeveelheid 

edelgassen in de omgeving van de centrale geeft aan hoe 

ernstig de situatie in de centrale is en welke maatregelen 

noodzakelijk zijn om mens en omgeving te beschermen. Het 

meten van edelgassen in het veld was tot nu toe lastig, maar de 

afgelopen jaren zijn er nieuwe mogelijkheden gekomen. Het 

RIVM heeft verkend welke methoden en apparaten zich het 

beste lenen voor opstelling in een mobiele meetwagen.

Mobiele meetmethoden voor de 

calamiteitenondersteuning 
(34) Als in Nederland een milieuramp plaatsvindt, 

bijvoorbeeld een brand, komt de Milieu Ongevallen Dienst 

(MOD) in actie om schadelijke stoffen te meten. De MOD 

verzamelt monsters die vervolgens in het laboratorium 

onderzocht worden. Deze werkwijze kost veel tijd. Het RIVM 

heeft daarom nieuwe methoden ontwikkeld om de schadelijke 

stoffen direct in het veld te meten. Met de methoden is het 

mogelijk de concentraties van vier stofgroepen te meten: PAK 

aan rookgasdeeltjes in de lucht, aldehyde (een gas dat onder 

meer in spaanplaat zit) in de lucht en PAK en onbekende 

organische stoffen die zijn gebonden aan vaste stofmaterialen 

die bij een brand neerslaan. Met deze veldmethoden wordt het 

mogelijk sneller en effectiever te reageren bij rampen. 
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Kennis ontsluiten
Het RIVM verzamelt en analyseert veel gegevens. Ook andere organisaties maken 
gebruik van de resultaten. Voor deze gebruikers is het van belang dat de informatie 
gemakkelijk beschikbaar is. 

GIS-atlas voor VROM-inspecties 
(35) De VROM-inspectie controleert de naleving van 

ruimtelijke plannen van provincies en gemeenten. Het RIVM 

heeft als proef een internettoepassing met een Geografisch 

Informatiesysteem (GIS) ontwikkeld. Met deze toepassing 

is het mogelijk verschillende gegevens te combineren 

in kaartbeelden, bijvoorbeeld gegevens over streek- en 

bestemmingsplannen, achterstandswijken, risicocontouren en 

milieukwaliteit. De toepassing blijkt bruikbaar te zijn voor de 

VROM-inspectie. 

Haalbaarheidsstudie Milieu- 

portaal 
(36) Informatie over milieu is versnipperd over veel 

verschillende overheden en onderzoeksinstellingen. Voor 

gebruikers van de informatie kan het wenselijk zijn dat alle 

informatie via één loket is op te vragen. Het RIVM heeft 

verkend of daar behoefte aan is. De opzet van een dergelijk 

loket is intussen in gang gezet. 
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Laboratoriumonderzoek
Sommige analyses kunnen alleen in een laboratoriumopstelling uitgevoerd worden. 
Technologische vernieuwing biedt steeds nieuwe mogelijkheden voor het detecteren 
van ingewikkelde stoffen en kleine hoeveelheden. Het RIVM blijft investeren in nieuwe 
methoden, apparaten en de bijbehorende kennis. 

Nieuwe methoden voor  

chemische analyses 
(37) Het RIVM heeft een methode ontwikkeld waarmee het 

voor het eerst mogelijk is zonder voorbewerkingen zeer lage 

concentraties geneesmiddelen in een klein watermonster te 

meten. Voor dit doel zijn twee moderne analysetechnieken 

aan elkaar gekoppeld. Capillaire vloeistof-chromatografie is 

toegepast voor de scheiding van verschillende geneesmiddelen 

en massaspectrometrie voor de analyse van kleine 

hoeveelheden. De nieuwe methode wordt inmiddels in veel 

landen toegepast. Als onderdeel van een Europees project is 

een andere nieuwe methode gevalideerd. Met deze methode 

is het mogelijk te bepalen welke fractie van zware metalen 

opneembaar is voor organismen en dus gevaarlijk is. De 

methode maakt gebruik van een membraan dat opneembare 

zware metalen in het water selectief doorlaat. Deze methode is 

ook in het veld te gebruiken en getest in de Rijn en de Maas. 

Genomics 
(38) De afgelopen tien jaar is grootschalig onderzoek aan het 

erfelijke materiaal van organismen mogelijk geworden. Dit 

type onderzoek, ook wel genomics genoemd, is onder meer 

van belang om het ontstaan van infectieziekten en chronische 

ziekten te begrijpen en de manier waarop mensen reageren 

op stoffen en geneesmiddelen. In het project Genomics 

heeft het RIVM een aantal genomicstechnologieën opgezet 

en geïmplementeerd. De technologieën zijn ingevoerd in 

verschillende onderzoeken, onder meer op het gebied van 

toxicologie, infectieziekten en chronische ziekten.
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Nieuwe methode voor het 

beoordelen van kleine wijzingen 

in inhalatiegeneesmiddelen 
(39) Fabrikanten van geneesmiddelen ontwikkelen steeds 

meer merkloze geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen 

moeten aantoonbaar dezelfde werkzaamheid bieden als 

het merkmiddel. Het geneesmiddel moet bovendien even 

veilig zijn: er mogen niet meer of andere bijwerkingen 

optreden. Ook als kleine wijzigingen in een geneesmiddel 

worden doorgevoerd, moet aangetoond worden dat 

werkzaamheid en veiligheid gelijk zijn gebleven. Voor dit 

zogenaamde equivalentie-onderzoek werden tot nu toe 

proefpersonen of proefdieren gebruikt. Uit onderzoek naar 

inhalatiegeneesmiddelen blijkt nu dat equivalentie ook in het 

laboratorium kan worden onderzocht, zonder proefpersonen of 

proefdieren. Deze methode kan worden toegepast als zeker is 

dat eventuele verschillen in werkzaamheid of veiligheid alleen 

het gevolg kunnen zijn van verschillen in de deeltjesgrootte. 

Op basis van het laboratoriumonderzoek is vastgesteld welke 

verschillen tussen inhalatiegeneesmiddelen toelaatbaar zijn.

Vernieuwing meetmethoden voor 

voedingsonderzoek 
(40) Het RIVM heeft gezocht naar betere en goedkopere 

analysemethoden voor het meten van ongewenste stoffen 

in onder meer voeding en veevoer. Hierbij is gebleken dat 

een nieuw apparaat, de isotoopratio-massaspectrometer, 

nog niet rijp is voor het aantonen van lage concentraties 

verboden hormonen in de urine van runderen. Meer 

succes is geboekt met een methode die middelen voor 

het stimuleren van vleesontwikkeling (beta-agonisten) en 

andere groeibevorderaars aantoont in onder meer haar, 

spierweefsel en lever van vee. Het RIVM heeft zelf een nieuwe 

methode ontwikkeld voor het aantonen van giftige stoffen 

in schelpdieren die diarree veroorzaken of het zenuwstelsel 

aantasten. Veelbelovend is een nieuwe methode voor het 

aantonen van anabolica in urine van dieren. Anabolica 

bevatten stoffen die van natuurlijke hormonen zijn afgeleid 

en worden toegediend om de spiermassa te vergroten. Met 

vloeistofchromatografie kunnen de restanten van anabolica 

direct in de urine worden onderscheiden.
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Overzicht projecten

Nr. Officiële projecttitel Contactpersoon Pag.

1 Moleculaire	epidemiologie	van	tuberculose dr.	ing.	D.	van	

Soolingen

�

2 Identificatie	van	B.	pertussis	en	N.	meningitidis	

vaccin-escapevarianten	met	DNA-microarrays

dr.	A.J.	King �

3 De	risico’s	van	emerging	poliovirussen	

geassocieerd	met	het	gebruik	van	levend	oraal	

poliovaccin

dr.	A.M.	Buisman �

� Moleculaire	epidemiologie	van	enterale	virussen	 prof.	dr.	M.P.G.	

Koopmans

�

� Safegene	 dr.	ir.	J.A.C.	Schalk �

� Van	gen	naar	functie dr.	C.M.	Janssen �

� Effect	van	infecties	en	vaccinaties	op	de	

ontwikkeling	van	allergie	op	de	lange	termijn	

dr.	ir.	R.J.	Vandebriel 11

� Het	effect	van	de	vervanging	van	het	hele-cel	

kinkhoestvaccin	door	een	acellulair	vaccin	op	de	

memory	immuniteit	en	de	effectiviteit	van	het	DKT-

IPV-Hibvaccin		

dr.	A.M.	Buisman 11

� Ontwikkeling	en	evaluatie	van	nieuwe	parameters	

voor	het	meten	van	bescherming	tegen	

infectieziekten	van	het	RVP

dr.	R.S.	van	Binnendijk 11

10 Influenzavaccinatie	versus	een	snel	evoluerende	

viruspopulatie	

dr.	J.	Wallinga 12

11 Prestatie-indicatoren	voor	preventie	en	zorg	 prof.	dr.	G.P.	Westert 12

12 Budgetallocatie:	methodenontwikkeling	voor	

prioritering	van	interventies	bij	chronische	zieken	

dr.	T.L.	Feenstra 13

13 Effectiviteit	en	veiligheid	van	medicijngebruik	bij	

kinderen:	astma	als	leermodel	

dr.	ir.	H.A.	Smit 13

1� Functional	foods:	de	balans	van	positieve	en	

negatieve	effecten	

dr.	ir.	N.	de	Jong 1�

1� Onderbouwing	positieve	aspecten	van	de	voeding	

in	de	Richtlijnen	Goede	Voeding	

dr.	H.B.	Bueno	de	

Mesquita

1�

1� Antioxidanten,	veroudering	en	chronische	

ziekten	

prof.	dr.	H.	van	Steeg 1�

1� Voeding	en	het	risico	voor	coronaire	hartziekten	

en	het	metabole	syndroom:	de	rol	van	genetische	

gevoeligheid

dr.	ir.	J.M.A.	Boer 1�

1� Flame	retardants	Integrated	Risk	assessment	for	

Endocrine	effects	

dr.	P.W.	Wester 1�

30



Nr. Officiële projecttitel Contactpersoon Pag.

1� Geïntegreerde	teststrategieën	voor	de	

risicobeoordeling	van	stoffen		

drs.	T.G.	Vermeire 1�

20 Update	Rode	boek	 drs.	T.G.	Vermeire 1�

21 Kennislacunes	Risicobeoordeling	 dr.	J.W.A.	Scheepmaker 1�

22 Quantitative	Ecological	Risk	Assessment	and	

Sustainable	Biodiversity	Functions	

dr.	L.	Posthuma 20

23 Vermindering	van	onzekerheden	in	causale	

relaties	tussen	inhalatoire	blootstelling	en	

gezondheidseffecten	

dr.	F.R.	Cassee 20

2� Stralingseffecten	en	Risicomodellering	van	Kanker	

(STERK)

dr.	H.	Bijwaard 21

2� Betekenis	en	invloed	van	risicoschattingen	van	het	

RIVM	in	beleid,	wetenschap	en	samenleving	

dr.	H.F.P.M.	van	Poll 21

2� Internationale	Workshop	on	Health	Risk	and	Impact	

Assessment	

prof.	dr.ir.	E.	Lebret 21

2� Toepassingsmogelijkheden	van	Computational	

Fluid	Dynamics	in	risicoanalyses	

dr.	P.A.M.	Uijt	de	Haag 22

2� Methodeontwikkeling	Risicoschattingen	

Ongevalsituaties	

dr.	C.J.W.	Twenhöfel 22

2� Methode	voor	het	beoordelen	van	technische	en	

organisatorische	voorzieningen	

dr.	P.A.M.	Uijt	de	Haag 23

30 Remote	Sensing drs.	D.P.J.	Swart 2�

31 Ontwikkeling	van	een	standaard	

bemonsteringstechniek	ten	behoeve	van	

waterkwaliteitsmonitoring	bij	zandgrond	met	diepe	

grondwaterstand	

ir.	L.J.M.	Boumans 2�

32 Contactloos	Meten	 drs.	D.P.J.	Swart 2�

33 Radiologische	Ongevallen	Edelgas	Metingen	 dr.	R.M.W.	Overwater 2�

3� Ontwikkeling	mobiele	meetmethoden	voor	de		

in situ	calamiteitenondersteuning	

drs.	M.H.	Broekman 2�

3� GIS-atlas	voor	VROM-inspectie	 ir.	E.	Schols 2�

3� Haalbaarheidsstudie	Milieuportal	 dr.	R.A.	Baumann 2�

3� Instrumentele	analysetechnieken	 dr.	ir.	R.F.M.J.	Cleven 2�

3� Genomics dr.	C.M.	Janssen 2�

3� Inhaled	Drugs:	equivalence	testing	of	inhaled	

drugs	by	in vitro	impaction	

dr.	M.	Weda 2�

�0 Vernieuwing	Meetmethoden	ARO	 drs.	S.S.	Sterk 2�
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