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Werelddoelen Verenigde Naties
In 2015 zijn door alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties zeventien duurzame werelddoelen afgesproken. De doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 
2030. De VN roept niet alleen de overheid maar ook burgers en het bedrijfsleven op om bij te dragen aan het behalen van deze doelen. Het RIVM levert in ieder geval een bijdrage aan de volgende  
8 doelen. Dat doen we door middel van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, via Gezonde Scholen en Gezonde wijken, het Rijksvaccinatie-programma tot en met zorg en gezondheid voor 
wereldburgers; onze activiteiten dragen bij aan kennisvorming en de integratie daarvan op het gebied van volksgezondheid, milieu en de leefomgeving. Hiermee staan we midden in de duurzame 
samenleving, thuis en wereldwijd. 

Onderzoek naar gezonde voeding en veilig en 
duurzaam voedsel.
•  Aanpak obesitas; de helft van de Nederlanders 

heeft overgewicht.
•  Onderzoek naar voedzaam en duurzaam eten: 

Wat ligt er op uw bord? 
•  Europese PROMISS project met als doel 

ondervoeding bij ouderen beter te begrijpen, 
en maatregelen te ontwikkelen om dit te 
voorkomen. 

Op de bres voor een gezonde bevolking in een 
gezonde leefomgeving.
•  Gezondheid en welzijn voor iedereen; 

bevorderen gezond leven.
•  Bestrijding van infectieziekten (Rijksvaccinatie- 

programma).
• Preventie- en bevolkingsonderzoek. 

Kennis over Gezond en veilig water.
•  Chemisch en microbiologisch waterkwaliteits-

onderzoek drink-, afval- en recreatiewater.
•  Ondersteuning drinkwaterbedrijven en overheid.
•  Internationale Capaciteitsopbouw voor water: 

kwaliteitsmonitoring en management samen 
met de Wereldgezondheids-organisatie en de 
Verenigde Naties. 

Gezonder en leefbaarder maken van steden 
door te kijken naar de rol van bodem, water en 
groen in relatie tot gezondheid en welzijn in 
groeiende steden in Nederland en in Europa.
•  Bijvoorbeeld door het inzetten van groen en 

water als warmte buffer in een veranderend 
klimaat. 

•  Het aantrekkelijk maken van de omgeving 
zodat bewoners meer bewegen en met elkaar 
in verbinding blijven.

•  Ook monitoren we de luchtkwaliteit en werken 
aan oplossingen om luchtverontreiniging 
tegen te gaan.

Maatschappelijk verantwoord inkopen en 
hergebruik afvalproducten (circulaire 
economie).
•  Zo dragen we bij aan het verminderen van Zeer 

Zorgwekkende Stoffen in kleding, waardoor 
kleding beter recyclebaar is en de werk- en 
milieuomstandigheden in productie-landen 
verbeteren.

•  En doen onderzoek naar milieudruk en 
gezondheid van het Nederlandse voedings-
patroon en geven beleidsaanbevelingen voor 
voedingskeuzes.

Verminderen van klimaatverandering en de 
effecten daarvan.
•  Onderzoek naar de effecten van klimaat- 

verandering op de gezondheid en het milieu.
•  Formuleren maatregelen om de effecten van 

klimaatverandering te verminderen.
•   We zijn medeoprichter van het Nederlands 

Consortium on Climate Change Adaptation

•  En adviseur voor de Nationale klimaatadaptatie- 
strategie op het gebied van gezondheid en 
milieu. 

Bevorderen van kennis over natuurlijk kapitaal, 
ecosystemen en biodiversiteit.
•  Onderzoeksfocus op ‘groen en blauw’ in de 

publieke ruimte en hun betekenis voor de 
gezondheid en het welzijn van mens én milieu.

•  Kennis- en methodeontwikkeling voor de 
beoordeling van ecosysteemdiensten, 
natuurlijk kapitaal en biodiversiteit.

•  Kennisdeling over op de natuur gebaseerde 
oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen 
en bijdrage aan de biodiversiteitstrategie 2020 
van de Europese Unie.

Verzamelen en bundelen van kennis, om die 
weer te delen met iedereen: nog meer  
partnerschappen voor de werelddoelen. 
•  Projecten voor veilige en duurzame steden 

samen met o.a. gemeentes, maar ook 
Europese projecten.

•  Samen met andere (internationale) instituten 
en partners werken aan het versterken van 
capciteiten voor Global Health -zorg en 
gezondheid voor alle wereldburgers.

•  Door samenwerking met o.a. de VN, EU, WHO 
(het RIVM heeft 9 WHO Collaborating Centres) 
dragen we bij aan realisatie SDG’s wereldwijd.
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