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De zorg voor morgen

Meer weten over de onderwerpen uit de
printversie van deze publicatie? Kijk op:

www.rivm.nl/eenlevenlang

begint vandaag
Een zo gezond mogelijk leven in een veilige en
gezonde leefomgeving. Dat is het doel van het
RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu. Onze aandacht voor gezond leven
begint al voor de geboorte. Daarna houden we
die aandacht een leven lang vast. Ontdek hier
hoe we dat doen. Met onderzoek en adviezen
die mensen en hun omgeving helpen gezond
te blijven. In ons eigen land en daarbuiten.
In àlle fases van het leven.
Nu en in de toekomst!

Baby’s en
kleine kinderen
Schoolgaande kinderen
en jongvolwassenen

Volwassenen

Senioren en ouderen

Wereldwijde
uitdagingen
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Een goede start
voor baby’s en kleine kinderen
Met een goede start hebben baby’s een grotere kans om gezond op te groeien.
Screening voor de geboorte, zelfs al voor de zwangerschap, kan mogelijke
afwijkingen opsporen. In de eerste week na de geboorte worden via de
hielprikscreening ernstige, zeldzame aangeboren ziektes opgespoord. Later
beschermt het Rijksvaccinatieprogramma baby’s en kleine kinderen tegen
besmettelijke en soms dodelijke infectieziekten. Ook dragen we er via
onderzoek aan bij dat ze zo min mogelijk schadelijke stoffen binnenkrijgen.

Hielprik

Rijksvaccinatieprogramma

Schadelijke stoffen
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Hielprikscreening
spoort ernstige, zeldzame aangeboren ziektes op
Na de geboorte is de hielprik een bloedtest voor pasgeborenen om een aantal
zeldzame erfelijke ziektes op te kunnen sporen. Door de test al in de eerste week
na de geboorte te doen kan ernstige lichamelijke en geestelijke schade worden
voorkomen of beperkt. De komende jaren breidt het RIVM de hielprikscreening uit.
Daardoor kunnen meer ziektes vroegtijdig worden opgespoord en behandeld.

Snelle opsporing voorkomt gezondheidsschade
In de eerste week na de geboorte worden enkele
druppels bloed uit de hiel van het kind onderzocht op een aantal ernstige, zeldzame, aangeboren ziektes. De zieke baby’s hebben dan meestal
nog geen symptomen. Door vroege opsporing
van de ziekte kan de behandeling snel starten.
Dat beperkt of voorkomt ernstige schade aan de
lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het
kind.
De meeste ziektes die de hielprik opspoort,
zijn niet te genezen maar wel te behandelen.
Bijvoorbeeld met medicijnen of een dieet.
Het gaat hierbij vooral om stofwisselingsziektes.
De voordelen van de hielprikscreening zijn
duidelijk en daarom werken vrijwel alle ouders
mee aan de test. De laatst gemeten deelname
is 99,2 procent. Sinds 2015 wordt de hielprik
screening ook in Caribisch Nederland uitgevoerd.

Deelname aan de hielprik

99,2%

0%

100%

Folder Zwanger!

Uitbreiding hielprikscreening

Hielprik in Carïbisch Nederland

Screening onderzoek in Nederland
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Rijksvaccinatieprogramma
beschermt tegen twaalf ernstige infectieziekten
Binnen het Rijksvaccinatieprogramma worden bijna alle kinderen in Nederland
gevaccineerd. Daarom komen bepaalde infectieziekten door bacteriën en virussen
nauwelijks meer voor. Dat is belangrijk want als het lichaam het virus of de bacterie
niet goed tegenhoudt, kun je er ernstig ziek van worden. Ook is er een risico op het
besmetten van anderen.

Snellere en betere afweer
Een ernstige infectieziekte, zoals hersenvlies
ontsteking kan zelfs blijvende schade en
beperkingen veroorzaken. En soms gaan er
kinderen dood. Vaccinaties helpen het afweersysteem. Je afweer onthoudt namelijk met
welke virussen en bacteriën je besmet bent
Rijksvaccinatieprogramma

Meer over mazelen

Marieke Morssinkhof,
jeugdarts GGD regio Utrecht
geweest. Daardoor kan het een volgende
keer sneller en beter reageren. Omdat virussen
voor jonge kinderen en baby’s nog nieuw zijn,
leren de vaccinaties het afweersysteem om
ze te beschermen tegen twaalf ernstige
infectieziekten.
Vaccinatieschema

E-learning voor professionals

“Vaccineren beschermt tegen allerlei besmettelijke
infectieziekten. Het betekent een gezonde start in het
leven. Daarnaast help je met vaccinatie kinderen en
volwassenen die niet beschermd zijn tegen infectieziekten. Bijvoorbeeld omdat ze nog te jong zijn of door
ziekte geen prik mogen. Met een vaccinatie is snel en
eenvoudig veel gezondheidswinst te halen.
Veel ziekten uit het Rijksvaccinatieprogramma komen
in Nederland gelukkig niet meer voor. Om toch op de
hoogte te blijven, is er een e-learning module over
vaccinatie. Heel nuttig, want je krijgt als arts zo veel
meer achtergrondinformatie. Bovendien geeft het
ons inhoudelijke bagage om kritische vragen over
vaccinaties te beantwoorden.”

RIVM een leven lang - december 2018 - 5

Kinderen en schadelijke stoffen
Ongeboren en kleine kinderen zijn mogelijk gevoeliger voor de effecten van schadelijke
stoffen dan volwassenen. Vooral omdat hun lichaam nog in ontwikkeling is. Voor de
geboorte krijgen ze die stoffen bijvoorbeeld via de moeder binnen. Daarna via de
moedermelk of rechtstreeks door dingen te eten, aan te raken of ermee te spelen.
Het RIVM onderzoekt de gezondheidsrisico’s van mogelijk schadelijke stoffen om
de gezondheid van kinderen te beschermen.

Bijzondere aandacht voor baby’s
en kleine kinderen
In het dagelijks leven zijn schadelijke stoffen
overal om ons heen. Zo is Bisfenol A een
chemische stof die wordt gebruikt in plastic,
kunststof en inkt voor kassabonnen. Ook zit
het in verpakkingsmateriaal van voedsel, zoals
plastic flessen en blikjes. Het kan van daaruit
in kleine hoeveelheden in ons voedsel terecht
komen. Als je er te veel van binnenkrijgt, is het
schadelijk voor de vruchtbaarheid en kan het

effect op het hormoonsysteem hebben. Dit is
vooral voor baby’s en kleine kinderen een
mogelijk risico. Daarom verdient juist deze
groep bijzondere aandacht door goed onderzoek naar de schadelijke effecten van deze stof.
Inmiddels zijn er strenge Europese regels voor
het gebruik van Bisfenol A in verpakkingen
voor voedsel. Ook is de stof verboden in babyflesjes en verpakkingen met voedsel bestemd
voor peuters tot 3 jaar.

Schema met risicofactoren

Chemische stoffen in voedsel

Meer over bisfenol A

Blootstelling mens en milieu
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Gezond opgroeien
ruimte voor schoolgaande kinderen en jongvolwassenen
Op de basisschool, het voortgezet onderwijs en later het beroepsonderwijs leggen
kinderen en jongvolwassenen de basis voor het maken van bewuste keuzes in hun
volwassen leven. Ze investeren daarmee in ‘later, als ze groot zijn’. Daarvoor hebben ze
de ruimte nodig om zich te ontwikkelen. Een onbezorgde jeugd in een gezonde en veilige
leefomgeving kan daarbij goed helpen. Onderzoek, gerichte informatie en betrouwbare
adviezen van het RIVM dragen hieraan bij.

Gezond op school

Veilig opgroeien
Lichamelijk en
geestelijk gezond
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Gezond op school
Opgroeiende kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op school. Het leren
van basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en algemene ontwikkeling
maakt ze meer en meer zelfstandige denkers. Kennis over de eigen gezondheid en
leefomgeving is daarbij belangrijk en helpt leerlingen gezond en fit te blijven.

Van spreekbeurt en gastles tot
interactieve game
RIVM in de Klas heeft informatie voor scholieren
die meer willen weten over gezondheid en een
gezonde leefomgeving. Voor een spreekbeurt
of werkstuk bijvoorbeeld. Ook leerkrachten die

‘Het RIVM ontwikkelde de interactieve
handenwas-game Bactemon’
lesmateriaal zoeken voor themalessen kunnen
er terecht. Daarbij is het zelfs mogelijk dat je
een RIVM’er uitnodigt voor een speciale gastles.
Over drinkwater, de bodem en het belang van
handen wassen. Het RIVM ontwikkelde de
interactieve handenwas-game Bactemon en
handenscanner waarmee bezoekers van het
interactief museum Corpus de handen op de
juiste manier leren wassen.
De handenwas-game Bactemon

Gezonde leerlingen presteren beter
Het overslaan van ontbijt, overgewicht, of gepest
worden zorgen voor minder goede schoolpres
taties en grotere schooluitval. De Gezonde
School-aanpak wil hier wat aan doen. Het maakt
scholen bewust van het belang van voldoende
frisse lucht in het klaslokaal en voldoende beweging voor een betere concentratie tijdens de les.
Het bevorderen van de gezondheid van kinderen
en jongeren legt een belangrijke basis voor de
toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de
gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd
is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen,
door gezond gedrag te stimuleren.
RIVM in de klas

Geoweek-expeditie

Gezonde school
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Opgroeien
met zo min mogelijk risico’s
Schadelijke stoffen komen voor in lucht, bodem, oppervlaktewater, drinkwater, voedsel
en producten. Het RIVM doet onderzoek naar stoffen die mogelijk een risico opleveren.
Als we het idee hebben dat kinderen daarbij meer risico lopen, vraagt dat extra aandacht.
Vooral als ze er vaker en intensiever mee in aanraking komen. Door sport of spelen in
de natuur. Hier wordt nadrukkelijk rekening mee gehouden bij het onderzoek naar de
veiligheid van rubberkorrels op kunstgras-velden. En bij onderzoek naar het effect van
schadelijke stoffen die in het oppervlaktewater terechtkomen.

Onderzoek naar veiligheid
Als er reden is tot zorgen over afvalwater van
fabrieken dat in rivieren en het grondwater
terechtkomt, kan het RIVM onderzoeken in
hoeverre de lozingen schadelijk zijn voor de
gezondheid. Via het grond- en oppervlaktewater
bijvoorbeeld, maar ook via de lucht of bijvoorbeeld moestuingroente. Het RIVM onderzocht
ook de gezondheids- en milieueffecten van
rubberkorrels op kunstgrasvelden. Met duidelijke
conclusies. Dit zogenaamde rubbergranulaat kan
namelijk schadelijk zijn voor het milieu in de
directe omgeving van de velden.
Moestuinonderzoek

Spelende kinderen en huisdieren die per ongeluk
bermgrond binnenkrijgen lopen geen gevaar.
Wel zijn er maatregelen nodig die voorkomen
dat de korrels op de bermgrond terechtkomen
waardoor stoffen in de korrels via afvoerwater
kunnen weglekken.

Film bloedonderzoek
omwonenden DuPont/Chemours
Rubbergranulaat op kunstgras

RIVM een leven lang - december 2018 - 9

Lichamelijk en geestelijk
gezond blijven
Een van de conclusies van onze Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 is
dat scholieren en studenten steeds meer prestatiedruk ervaren. Dit heeft mogelijk
gevolgen voor hun psychische gezondheid. De samenleving krijgt op verschillende
gebieden te maken met toenemende druk. Door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt,
de steeds grotere drukte in steden en minder ruimte voor groen en water. Dit kan
stress en gezondheidsproblemen veroorzaken.

Stress in dagelijks leven
Een toenemende druk op ons dagelijkse leven
kan voor meer stress en daarmee samenhangende gezondheidsproblemen zorgen. Scholieren
en studenten ervaren steeds meer prestatiedruk.
Bijna de helft van de jongeren van 18 tot 25 jaar
geeft aan (heel) moe te zijn, en ongeveer één op
de vijf voelt zich (heel) bezorgd of (heel) gestrest.
Soms loopt de druk zo op dat een verwijzing
naar de huisarts of geestelijke gezondheidszorg
nodig is.
Jongeren en sport
Ook leefstijl heeft invloed op hoe jongeren zich
voelen. Sinds een paar jaar worden ook kinderen
en jongeren meegenomen in het Leefstijlmonitor
onderzoek. Het RIVM is een van de partijen die
hieraan meewerkt. In 2017 deed 65% van de

4 t/m 11 jarige Nederlandse kinderen wekelijks
of vaker aan sport. Dit beeld komt overeen met
eerdere jaren. Het percentage wekelijkse sporters
onder Nederlanders van 4 jaar en ouder was in
2017 57,3%. Ten opzichte van de cijfers uit 20142016 is het percentage Nederlanders dat wekelijks
of vaker aan sport doet in 2017 voor alle leeftijdsgroepen iets hoger (ongeveer 5%), de 4-12 en
20-35 jarigen uitgezonderd.
Volksgezondheid
Toekomstverkenning 2018
Video - Jongeren ervaren
meer mentale druk
Cijfers over sport en bewegen
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Duurzaam
leven en werken
volwassenen en bewuste keuzes

Voor afgewogen keuzes is het nodig dat je weet wat belangrijk is voor je
gezondheid en veiligheid. In je werk, in je vrije tijd en in je omgeving.
Maar je moet ook kunnen vertrouwen op een goede kwaliteit van de lucht,
de bodem en het water. Zodat je – mocht er toch iets fout gaan - snel
betrouwbare informatie krijgt waarmee je mogelijke risico’s tot een
minimum kunt beperken. Een belangrijke voorwaarde voor een duurzaam
en houdbaar leven met ruimte voor werk, ontspanning en familie.

Zelf meten en testen

Weet wat er op je bord ligt

Chemische stoffen thuis
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Zelf meten en testen
Het is fijn dat je kunt vertrouwen op overheidsorganisaties en instituten voor
gezondheid en een gezonde leefomgeving. Sommige mensen vinden het prettig
om daar zelf een bijdrage aan te leveren. Omdat ze het interessant vinden, maar
soms ook omdat ze een onderzoek liever thuis willen doen. Dat kan steeds vaker.
En dat zorgt voor betrokken burgers die zich bewuster zijn van hun gezondheid
en omgeving.
Burgers dragen zelf bij
Burgerwetenschap krijgt een steeds belangrijker
rol binnen het onderzoek van het RIVM. Omdat
het betrekken van burgers het onderzoek beter
laat aansluiten bij wat er werkelijk nodig is. Dit
noemen we ook wel citizen science. Met behulp
van een app kunnen burgers bijdragen aan
metingen van de luchtkwaliteit bijvoorbeeld.
Dat is extra interessant als de luchtkwaliteit in
het geding is door vuurwerk of paasvuren.

Thuis testen
Zelf aan de slag gaan kan ook op heel andere
manieren. Dat gebeurt soms al bij de bevolkingsonderzoeken. Voor het bevolkingsonderzoek darmkanker moeten deelnemers zelf
ontlasting opsturen. Sinds kort is er ook een
zelfafnameset waarmee vrouwen zelf het uitstrijkje kunnen doen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

App om luchtkwaliteit te meten

E-magazine Iedereen expert

Samen meten aan luchtkwaliteit

Zelfafnameset bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
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Weet wat er op je bord ligt
Wat we eten en hoe ons voedsel geproduceerd wordt is van grote
invloed op de volksgezondheid en het milieu. En natuurlijk ook op de
eigen gezondheid. Daarom verzamelt het RIVM de feiten en cijfers van
het huidige voedingspatroon in Nederland en de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid ervan. Daarmee kun je bewuste keuzes maken.
Voor een duurzame en veilige voedselproductie, maar zeker ook voor
je eigen gezondheid.

Gezonde, veilige en duurzame voeding
Als het gaat om voedsel is er veel te meten en te onderzoeken. Het RIVM verzamelt
gegevens over de voedselconsumptie en de samenstelling van voedingsmiddelen
in Nederland. Ook onderzoeken we wat gezonde voeding is en wat er nodig is voor
veilig en duurzaam voedsel. Veilig voedsel is niet altijd vanzelfsprekend. Het incident
met eieren laat zien dat er soms snel actie en goede samenwerking nodig is om
mogelijke risico’s voor de gezondheid tot een minimum te beperken.
Meer over voedsel en voeding

Wat eet Nederland?

Mogelijk schadelijke stof
in eieren
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Chemische stoffen thuis
Dat producten veilig zijn, lijkt vanzelfsprekend. Daar reken je als consument op.
Maar sommige stoffen in producten kunnen schade aanrichten als je ze niet juist
gebruikt. Er is veel waar je zelf op kunt letten om producten veilig te gebruiken.
En om bewuste keuzes te maken. Daarvoor is het belangrijk te weten hoe je er
op een veilige manier mee om kunt gaan en zo gezonde keuzes kunt maken.

Dagelijks gebruik
Ook thuis kom je in aanraking met allerlei
chemische stoffen. Vaak zonder het te weten.
Die stoffen maken ons leven een stuk gemak
kelijker. Ze zitten bijvoorbeeld in wasmiddel,
allesreiniger en gootsteenontstopper, maar
ook in shampoo, mascara, lijm, verf en toner.
Ze zorgen ervoor dat onze dagcrème een jaar
lang goed blijft, het behang afwasbaar is en
de badkamer blinkend fris. Zelfs in speelgoed,
meubels, vloerbedekking en kleding zitten
chemicaliën. Dit is niet gevaarlijk, als je er
maar goed mee omgaat.
Matrassen en anti-tekenmiddelen
Matrassen zijn bijvoorbeeld brandveilig. Door
gebruik van brandveilig garen en brandveilig
textiel. In sommige landen ook door gebruik van
vlamvertragende stoffen. Als voorzorg is het goed
om een nieuw matras na het uitpakken minstens
72 uur te luchten. Bij middelen tegen tekenbeten

is het belangrijk gebruiksvoorschriften op de
verpakking te volgen. Te veel kan namelijk
vergiftigingsverschijnselen geven. De website
waarzitwatin.nl van het RIVM en VeiligheidNL
geeft onafhankelijke informatie over chemische
stoffen in consumentenproducten. Dat helpt bij
het maken van goede keuzes en een veilig gebruik. Het aantal producten op de website is nog
beperkt en wordt de komende tijd uitgebreid.
De website Waar zit wat in

Wat je moet weten over matrassen

Middelen tegen tekenbeten

Video Waar zit wat in
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Optimaal vitaal
Senioren en ouderen werken en leven langer
Als het lijf wat ouder en meer kwetsbaar wordt, is dat zeker geen reden om minder
vitaal te zijn. Tegenwoordig worden mensen anders oud dan vroeger. We leven en
werken langer. Betere medische voorzieningen, een groter gezondheidsbewustzijn
en hogere levensverwachting zorgen ervoor dat mensen optimaal vitaal kunnen
leven. Vooral als je weet wat de risico’s zijn en waar je op moet letten om verdere
achteruitgang door ouderdom en ziekte te voorkomen.

Veroudering: veiligheid voor
mens, machine en proces
Het gevaar van
resistente bacteriën
Steeds meer doden
door huidkanker
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Veroudering:
veiligheid voor mens, machine en proces
Veroudering kan invloed hebben op veilig werken. Mensen kunnen fouten maken
of door hun leeftijd minder snel reageren. Maar machines waarmee gewerkt wordt
kunnen ook slijten, roesten of kapot gaan. Ook brengen stoffen waarmee gewerkt
wordt risico’s met zich mee. Of werkprocessen kunnen na verloop van tijd minder
goed werken en aan vernieuwing toe zijn.

Gezond ouder worden
Veroudering wordt vaak aangeduid met de
Engelse term ‘ageing’. Door de vergrijzing is
gezond ouder worden en veilig werken een
thema. De noodzaak om langer door te werken
maakt het belangrijk om ‘fit for the job’ te blijven.
Het RIVM onderzoekt hoe gezondheidsbevordering van werknemers kan leiden tot lager ziekteverzuim, maar ook tot meer voldoening, een
hogere motivatie en minder verloop.
Veiligheidsrisico’s door veroudering
Ook machines en werkprocessen verouderen.
Bedrijven zijn verplicht de veiligheidsrisico’s door
veroudering en slijtage van installaties in kaart te
brengen en te beheersen. Daarom heeft het RIVM
onderzocht welke rol veroudering van installaties
speelt bij ongevallen met chemische stoffen. Bij
ongeveer 30% van de ongevallen met installaties
was veroudering (mede) de oorzaak.

30%

% van bedrijfsongevallen
waar de veroudering van
installaties een rol speelde

Meer over gezond werken
De invloed van veroudering
op ongevallen
Onderzoek naar veroudering van
chemische installaties
Website over werken
met chemische stoffen
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Het gevaar van resistente bacteriën
Alle mensen dragen bacteriën bij zich. Van sommige bacteriën kunnen we ziek worden.
Om weer te herstellen is soms antibiotica nodig. Een belangrijk nadeel van antibiotica
is dat bacteriën er ongevoelig voor kunnen worden. We noemen dat resistentie. Deze
resistente bacteriën kunnen een risico zijn voor mensen met een kwetsbare gezondheid,
zoals ouderen. Het RIVM onderzoekt de risico’s, maar ook hoe resistente bacteriën
voorkomen kunnen worden en hoe je verspreiding kunt tegengaan.

Moeilijk te behandelen
Hoe vaker je antibiotica gebruikt, hoe groter de
kans dat bacteriën immuun worden. Infecties met
deze resistente bacteriën zijn moeilijker te
behandelen. Omdat de behandeling van resistente bacteriën moeilijker is, zijn patiënten vaak
langer of ernstiger ziek. Daarom is het belangrijk
om te zorgen dat zulke bacteriën zich niet verspreiden, zeker bij mensen met een zwakke
gezondheid.
Verspreiding tegengaan
Begin 2018 is een groot landelijk onderzoek
gestart om te achterhalen hoe vaak resistente
bacteriën in verpleeghuizen voorkomen. Daarbij

wordt op één moment gemeten of en welke
resistente bacteriën aanwezig zijn bij cliënten
van verpleeghuizen. Met de resultaten kunnen
verpleeghuizen maatregelen nemen om
verspreiding van deze bacteriën tegen te gaan.
Onderzoek resistente bacteriën in
verpleeghuizen
Informatie over antibioticagebruik

Meer over hygiëne
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Steeds meer doden
door huidkanker
Jaarlijks krijgen meer dan 51.000 mensen in Nederland huidkanker en overlijden ruim
900 mensen aan de gevolgen ervan. Een verviervoudiging sinds 1990. Het RIVM-rapport
‘UV-straling en gezondheid’ geeft een overzicht van de belangrijkste gezondheidseffecten
van UV-straling en verwachtingen voor de toekomst. Daarnaast meet het RIVM
voortdurend de zonkracht. Om mensen bewust te maken dat het belangrijk is om
je te beschermen tegen de zon.

Risico voor ouderen
Onbeschermd zonnen, maar ook te vaak en te
lang in de zon zijn, kan op de lange termijn
huidkanker en staar veroorzaken. Een risico voor
iedereen, maar vooral voor ouderen. Het aantal
gevallen van huidkanker stijgt veel sterker dan
andere vormen van kanker. Ook verwachten de
onderzoekers een verdere stijging. De gevaarlijkste vorm van huidkanker is het melanoom.
Het melanoom komt in Nederland relatief vaak
voor: binnen Europa behoort Nederland tot de
koplopers.
Rapport UV-straling en gezondheid

Zonkracht en bescherming
Voorzichtig zijn en jezelf beschermen is daarom
het advies. Het RIVM meet daarom de zonkracht.
Dat is de hoeveelheid ultraviolette (UV) straling
van de zon. UV-straling zorgt ervoor dat de huid
verbrandt, sneller veroudert en veroorzaakt
huidkanker. Hoe hoger de zonkracht, hoe sneller
de huid verbrandt. Daarom is bescherming van
de huid erg belangrijk.

De actuele zonkracht
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Ook wereldwijd
actief voor milieu en gezondheid
Gezond zijn in een veilige en gezonde leefomgeving is zeker niet alleen een Nederlandse
aangelegenheid. Mensen reizen steeds meer. Grondstoffen, producten en voedingsmiddelen
gaan de hele wereld over. De effecten hiervan op infectieziekten en gezondheid, op milieu en
klimaat en op onze veiligheid kennen ook geen grenzen meer. Steeds meer beleid wordt daarom bepaald op internationaal niveau, bijvoorbeeld binnen de Europese Unie of de Verenigde
Naties. Ook het RIVM kijkt daarom over grenzen heen en werkt samen met internationale
partners aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering en duurzaam
leven. Daarbij hebben we een unieke positie. Omdat we als een van de weinige instituten
gezondheid en milieu combineren.

Internationale activiteiten
Duurzame
ontwikkelingsdoelen
Gezondheid wereldwijd
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Internationale activiteiten
Naast samenwerkingsverbanden met zusterorganisaties in andere landen, is het RIVM
actief deelnemer in 35 projecten binnen de onderzoeks- en gezondheidsprogramma’s
van de Europese Unie. Ook huisvest het RIVM negen zogenaamde Collaborating Centres
van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gericht op onderwerpen die wereldwijd
de aandacht vragen, zoals antibiotica resistentie en chemische voedselveiligheid.

Experts in vele rollen
Het internationale karakter van ons werk is ook
zichtbaar in de vele rollen die experts van het
RIVM vervullen als adviseur van de EU en inter
nationale organisaties. Maar ook in de manier
waarop onze laboratoria via hun internationale
referentiefunctie internationaal de standaard
zetten. In onze laboratoria worden analyse
methoden en –technieken ontwikkeld die vervolgens ook in andere landen worden gebruikt.
Zo is het RIVM door de WHO aangewezen als
referentielaboratorium voor de gevreesde
kinderziekte Polio.
Innovatieve projecten binnen ons Strategisch
Programma RIVM (SPR) worden veel in inter
nationale context uitgevoerd. Zo werken we
onder het speerpunt Integrale Risicobeoordeling

aan het onder controle brengen van de risico’s
en gevaren van nieuwe technologie. Bijvoorbeeld
rond het gebruik van nieuwe biobased materialen, internationaal een belangrijk onderwerp.
Op die manier zijn nieuwe producten niet alleen
milieuvriendelijk, maar ook veilig. En het liefst
ook nog tegen lage kosten.

Overzicht alle internationale
activiteiten
WHO Collaborating Centres
van het RIVM
SPR Speerpunt Integrale
Risicobeoordeling
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Wereldwijde duurzame
ontwikkelingsdoelen
Voor het RIVM zijn gezondheid en de leefomgeving onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Niet voor niets zijn een groot aantal van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen
(kortweg werelddoelen) uit de Agenda 2030 van de Verenigde Naties gericht op een
betere gezondheid, leefomgeving en klimaat
Gecombineerde doelen
Deze werelddoelen, internationaal bekend als de
SDG’s (afkorting van Sustainable Development
Goals) kunnen niet los van elkaar gezien worden
en vooruitgang op het ene doel heeft altijd een
effect op andere doelen. Daarom heeft het
RIVM niet alleen maatregelen voorgesteld
gericht op het doel ‘Goede Gezondheid en
Welzijn’, maar ook maatregelen op het terrein
van armoedebestrijding, onderwijs, een gezonde
leefomgeving, de aanpak van klimaatverandering
en verantwoorde consumptie, uiteindelijk effect
op de gezondheid.
Interdisciplinair en beleidsondersteunend
Data uit rekenmodellen en monitoring van het
RIVM zijn gebruikt om te kijken hoe Nederland

er voor staat om de doelen in 2030 te halen.
Ook kunnen we door interdisciplinair en beleidsondersteunend onderzoek laten zien wat er in de
komende jaren nodig is om de doelen daadwerkelijk te behalen. Hiermee staan we midden in de
duurzame samenleving, dichtbij en wereldwijd.
Meer over de werelddoelen
en het RIVM
Klimaatverandering

Circulaire economie
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Gezondheid wereldwijd
Het RIVM wil vanuit de Nederlandse situatie ook wereldwijd een bijdrage leveren.
Als is het maar omdat milieu- en gezondheidsbedreigingen geen grenzen kennen.
En ook omdat leefomgeving en gezondheid zoveel met elkaar te maken hebben.

Internationaal samenwerken
Onze huidige activiteiten op het terrein van
Global Health betreffen vooral projecten waaraan
RIVM’ers op gelijkwaardige basis samenwerken
met experts uit andere landen. Zo bezochten
Pakistaanse collega’s het RIVM om inspiratie op
te doen voor hun eigen National Public Health
Institute. Via het WHO Collaborating Centre ‘Risk
Assessment of Pathogens in Food and Water’ dat
het RIVM huisvest, werken we met Ethiopische
collega’s aan hygiënische watervoorzieningen.
Ook werken RIVM’ers wereldwijd bij rampen, als
onderdeel van de internationaal gecoördineerde
Environmental Assessment Unit.

Internationaal netwerken
De internationale activiteiten van het RIVM
sluiten nauw aan bij de prioriteiten van Nederland op het terrein van wereldwijde gezondheid,
buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. We werken daarbij zoveel mogelijk samen
met de Europese Unie, de Wereldgezondheids
organisatie WHO en het wereldwijde netwerk van
zusterinstituten IANPHI (International Association
of Public Health Institutes). Zo maken we optimaal gebruik van ons internationale netwerk.
Internationale samenwerking
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Dit doet het RIVM

Meer weten over de onderwerpen uit de
printversie van deze publicatie? Kijk op:

www.rivm.nl/eenlevenlang

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) richt zich op
gezondheid en een veilige en gezonde leefomgeving. Dit doen we met
wetenschappelijk onderzoek en het verzamelen en toepassen van kennis.
We zorgen voor een goede geboortescreening, het bestrijden van
infectieziekten en hebben een centrale rol bij bevolkingsonderzoeken.
Ook onderzoeken we wat er nodig is voor goede zorg, veilige producten
en een gezonde leefomgeving.
We bewaken een veilige leefomgeving met milieumetingen en bestrijding
van incidenten. Dit doen we in opdracht van de overheid en vaak samen
met andere onderzoeks- en kennisinstituten, nationaal en internationaal.
Ook hebben we een RIVM-programma voor eigen onderzoek, innovatie
en kennisontwikkeling. Met dit Strategisch Programma RIVM (SPR)
richten we ons op onderwerpen die in de toekomst invloed kunnen
hebben op onze volksgezondheid en leefomgeving.

Dit is een uitgave van:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

De zorg voor morgen begint vandaag
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