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> Retouradres Postbus 1 3720 BA Bilthoven 

  
Datum 8 april 2021 
Betreft Reactie van de DR RIVM op de Quickscan COVID-

19 van de Commissie van Toezicht RIVM 
  

   
 
Geachte prof. Mackenbach, 
 
Het RIVM heeft kennis genomen van het verslag van de Quickscan 
COVID-19 van de Commissie van Toezicht. Allereerst bedank ik de 
Commissie van Toezicht graag namens de Directieraad van het RIVM voor 
haar inspanningen om de kwaliteit en de onafhankelijkheid van het 
wetenschappelijk werk van het RIVM ten behoeve van de bestrijding van 
de COVID-19 crisis te beschouwen. Ook dank ik de Commissie voor de 
positieve conclusies en reflecties, de kritische opinie, en de 
aandachtspunten. 
  
Voor ik kort in ga op deze specifieke aandachtspunten, graag het 
volgende: zoals met u besproken, werkt het RIVM vanuit de blikrichting 
van evidence informed policy waarbij de relatie met beleid en bestuur is 
vormgegeven als trusted advisor of honest broker. De ervaring leert dat 
(wetenschappelijke) kennis vanuit het RIVM een belangrijk, maar 
vanzelfsprekend niet het enige ingrediënt is voor beleid, bestuur en 
politiek. 
 
Wij stellen het op prijs dat de Commissie haar begrip uitspreekt voor de 
zeer hoge werkdruk en vaak krappe bemensing vanwege de extra taken 
bij het RIVM door de COVID-19 pandemie. Hoewel deze combinatie zeker 
niet alleen COVID-gerelateerd is, wordt door de pandemie temeer 
duidelijk hoe hoog de druk op ons instituut is. Vanzelfsprekend heeft het 
RIVM - zeker ook in de zich snel ontwikkelende crisis - geprioriteerd in 
haar wetenschappelijk werk op basis van de aan haar verleende 
opdrachten, urgentie en maatschappelijk belang. Onderzoek van welk 
instituut dan ook is per definitie niet onbeperkt. Verder merkte de 
Commissie terecht op dat haar observaties en aandachtspunten ook de 
opdrachtgever viseren omdat aandachtspunten soms niet alleen, niet 
primair of niet direct door het RIVM zijn te adresseren. Het RIVM werkt 
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zoals u weet als agentschap in opdracht, en heeft slechts zeer beperkt 
ruimte om zelf te programmeren.  
 
 
Reactie per aandachtspunt 
 
Ad aandachtspunt 1 
Het RIVM streeft naar een zo groot mogelijke transparantie. Adviezen, 
onderzoeken, richtlijnen en handreikingen onder verantwoordelijkheid van 
het RIVM zijn openbaar en te vinden op de website RIVM.nl. Het RIVM 
doet wat in haar vermogen ligt om het werk waar zij voor 
verantwoordelijk is zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen, en zal 
dat blijven doen.  
 
Adviezen van het OMT staan hier buiten beschouwing. Het OMT 
beschouwt wetenschappelijke evidentie van verschillende (inter)nationale 
partijen en vervat haar inzichten na overleg in een advies. Het RIVM 
onderstreept de vertrouwelijkheid van het OMT en de OMT-adviezen.  
 
Ad aandachtspunt 2 
De afdeling modellering van het RIVM wordt in internationale context zeer 
hoog geacht. In 2017 is zij immers onder supervisie van de Commissie 
onderwerp geweest van een internationale audit en daarbij zowel 
inhoudelijk als op het gebied van transparantie als zeer goed (‘very good 
to excellent’) bevonden.  
 
Alle uitkomsten van modelberekeningen zijn openbaar gemaakt via de 
Technische briefings in de Tweede Kamer en de Catshuispresentaties van 
prof. Jaap van Dissel. Daarmee zijn de voorspellingen en scenario’s op 
basis van onze modelberekeningen ook met terugwerkende kracht 
toetsbaar.  
 
Vanzelfsprekend zal het RIVM over haar modellen en modelleerwerk in de 
toekomst nog meer wetenschappelijk publiceren. Momenteel ligt, gezien 
de immense werkdruk, de prioriteit bij het gebruik van de modellen in de 
doorrekening t.b.v. de bestrijding van de COVID-19 pandemie. Het RIVM 
heeft voor leken en professionals uitgebreide informatie openbaar 
beschikbaar gesteld en organiseert openbare webinars ten behoeve van 
blijvende aandacht voor (de transparantie van) ons modelleerwerk in deze 
crisis. Tevens is, mede naar aanleiding van gesprekken met de Commissie 
van Toezicht, een nadere rapportage op de website geplaatst die gericht is 
op een bredere groep onderzoekers dan de modelleurs: 
Beschrijving transmissiemodel berekening zorgbelasting COVID-19. 
 
Ad aandachtspunten 3, 4, 5 & 6 
Deze aandachtspunten zien wij met name (ook) gericht aan onze eigenaar 
en/ of opdrachtgevers, met wie wij deze aandachtspunten en eventuele 
daaruit voortkomende acties zullen bespreken.  
 
Wat betreft aandachtspunten 3 en 4 waardeert het RIVM de erkenning 
van de Commissie voor het gedragswetenschappelijk onderzoek, en 
erkent dat het doen van meer wetenschappelijk onderzoek altijd mogelijk 

https://www.rivm.nl/over-het-rivm/kennis-en-kunde/wetenschappelijke-audits
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/rekenmodellen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/rekenmodellen
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-04/beschrijving_transmissiemodel%20beveiligd.pdf


 

Datum 
8 april 2021 
 
Ons kenmerk 

 Pagina 3 van 3 

 
is, mits hiervoor de opdrachten of de eigen programmeerruimte 
beschikbaar zijn. Dit maakt evenwel geen verschil voor de kwaliteit van 
de huidige wetenschappelijke inbreng. 
 
Wat betreft aandachtspunten 5 en 6: goede evaluaties waarin relevante 
lessen worden getrokken juicht het RIVM vanzelfsprekend toe. 
 
 
 
Hoogachtend, 
  
  
  
  
Prof.dr.ir. Johannes Brug 
Directeur-generaal 
 
 


