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Schone, gezonde en veilige leefomgeving
Er wonen veel mensen in ons land en de druk op onze 
leefomgeving is groot. Daarom moeten overheden slim 
gebruikmaken van mogelijkheden om onze leefomge-
ving schoon, gezond en veilig te houden. Het RIVM 
heeft hier veel kennis over en is een betrouwbare 
adviseur. Zo controleren wij de kwaliteit van lucht, 
water en bodem. Ook doen wij metingen na een 
ongeluk of ramp waarbij mogelijk gevaarlijke stoffen 
vrijkomen. Verder onderzoeken wij verschillende 
vormen van straling, bijvoorbeeld van radioactieve 
stoffen, lichtbronnen, hoogspanningslijnen en mobiele 
telefoons. Ook werken we altijd aan nieuwe milieuvra-
gen en andere maatschappelijke vragen over de 
leefomgeving, duurzaamheid, veiligheid en 
gezondheid.

Voorkomen en bestrijden van infectieziekten
In Nederland werken veel organisaties samen om 
infectieziekten te voorkomen en te bestrijden.  
Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het 
RIVM heeft hierin de leiding. Zo organiseren we het 
Rijksvaccinatieprogramma om kinderen te beschermen 
tegen besmettelijke ziektes zoals mazelen of kinkhoest. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
onderzoekt, signaleert, adviseert en voert taken uit op 
het gebied van onze volksgezondheid en leefomgeving. 
Als agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) werkt het RIVM in opdracht. In de 
Wet op het RIVM is vastgelegd dat het RIVM zelf bepaalt 
hoe het werk wordt gedaan en de uitvoering onafhanke-
lijk en wetenschappelijk verantwoord is. Waar nuttig en 
nodig werken we samen met (inter-)nationale kennis-
organisaties. Op deze manier werken we aan weten-
schappelijke kennis voor beleid en maatschappelijke 
vraagstukken van vandaag én morgen.

Opdrachtgestuurd met wetenschap als basis
Het RIVM werkt op basis van opdrachten. Samen met onze 
opdrachtgevers bepalen we waar onderzoek naar gedaan 
moet worden. Als een opdracht is verstrekt, begint het 
RIVM met de uitvoering. Dit doen we op basis van 
 onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Onze resultaten 
en studies publiceren we en maken dit waar mogelijk voor 
iedereen toegankelijk. Dit maakt het RIVM een betrouw-
bare adviseur voor overheid, professionals en burgers.  
Zo ondersteunen wij de samenleving bij de uitdaging om 
onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.

Betrouwbare adviseur voor overheid, 
professionals en burgers

Het grootste deel van onze inkomsten komt voort uit 
opdrachten van verschillende ministeries, zoals het minis-
terie van VWS, het miniserie van Infrastructuur en 
Waterstaat, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Ook werken we voor regionale, nationale en internationale 
opdrachtgevers, bijvoorbeeld de Europese Commissie en de 
Wereldgezondheidsorganisatie.

Toekomstige maatschappelijke vraagstukken
Naast de opdrachten die het RIVM uitvoert, beschikken 
we over een klein onderzoeksprogramma: Strategisch 
Programma RIVM. Met dit programma financieren wij 
eigen onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling. Zodat 
we ons goed kunnen voorbereiden op toekomstige 
maatschappelijke vraagstukken op het gebied van 
onze volksgezondheid, leefomgeving en milieu.



Vijf kerntaken onder één dak
1. Wetenschappelijk onderzoek doen, kennis verzamelen, 

delen en uitleggen.
2. Advies geven aan de rijksoverheid, andere overheden, 

professionals en burgers.
3. Uitvoeren van preventieprogramma’s, waaronder 

vaccinatieprogramma’s.
4. Waken over gezondheid, ziekten en de kwaliteit van de 

leefomgeving en milieu.
5. Helpen rampen en crises te voorkomen, te bestrijden en 

onder controle te krijgen.

Deze kerntaken onder één dak is efficiënt en effectief. 
Onderzoek, surveillance, advies en de signalering van 
behoefte naar nieuwe onderzoeken stemmen we hierdoor 
snel op elkaar af. 

Het RIVM zet zich in voor een gezonde 
bevolking en een duurzame, veilige en 
gezonde leefomgeving

Organisatie
Het RIVM heeft drie kenniscentra: Milieu en Veiligheid, 
Infectieziekten en Vaccinologie en Volksgezondheid en 
Zorg. Verder hebben we de Dienst Vaccinvoorziening en 
Preventieprogramma’s en de stafafdelingen voor de 
bedrijfsvoering van de organisatie. Het bestuur bestaat uit 
de directeur-generaal en een directieraad. Dit bestuur is het 
hoogste besluitvormingsorgaan van het RIVM. Een 
Commissie van Toezicht bewaakt de wetenschappelijke 
kwaliteit van ons werk en onze onafhankelijkheid. In deze 
commissie zitten erkende wetenschappers. Bij het RIVM 
werken nu circa 1800 medewerkers.

Midden in de samenleving
Onze opdrachten hebben altijd een maatschappelijke 
relevantie en vragen van ons om midden in de samenleving 
te staan. Daarom communiceert het RIVM met alle belang-
hebbenden. We doen woordvoering en persvoorlichting op 
het eigen werk en maken afspraken met onze opdracht-
gevers over publiekscommunicatie op de thema’s waaraan 
we met ons onderzoek en kennis bijdragen.

Bij lokale en regionale uitbraken helpen wij de GGD-en 
met de bestrijding. Bij grote uitbraken coördineert het 
RIVM de bestrijding. Bijvoorbeeld bij het coronavirus, 
Q-koorts, een voedselinfectie of bij ernstige infectie-
ziekten zoals ebola en lassakoorts. Wij verzamelen 
kennis door (laboratorium)onderzoek en bestuderen 
het voorkomen en de verspreiding van ziekten. We 
verzamelen, analyseren en interpreteren steeds 
gegevens van infectieziekten. Hiervoor werken we 
samen met organisaties in binnen- en buitenland. 
Hiermee is het RIVM een brug tussen wetenschap, 
beleid en praktijk.

Goede zorg en gezonde leefstijl
We onderzoeken wat nodig is voor goede zorg en een 
gezonde manier van leven. Bijvoorbeeld naar de 
veiligheid van medische producten, medicijnen en 
voeding. Ook brengen we de manier van leven van 
Nederlanders in kaart. We onderzoeken bijvoorbeeld de 
gezondheidsrisico’s van roken, alcohol en overgewicht 
en hoeveel zout Nederlanders gebruiken. 
 
Ook meten we de invloed van landelijke en lokale 
gezondheidsprogramma’s. Zodat zorgprofessionals en 
gemeenten weten welke programma’s het beste 
werken. Verder controleren we baby’s tijdens de 
zwangerschap en net na de geboorte op ziektes. En we 
doen bevolkingsonderzoeken om op tijd ziektes te 
ontdekken of voorkomen, zoals darm-, borst- en 
baarmoederhalskanker.
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De zorg voor morgen begint vandaag
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Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
onderzoekt, signaleert, adviseert en voert taken uit op het 
gebied van onze volksgezondheid en leefomgeving. Als 
agentschap van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport werkt het RIVM in opdracht. In de Wet op 
het RIVM is vastgelegd dat het RIVM zelf bepaalt hoe het 
werk wordt gedaan en de uitvoering onafhanke lijk en 
wetenschappelijk verantwoord is. Waar nuttig en nodig 
werken we samen met (inter-)nationale kennisorganisaties. 
Op deze manier werken we aan weten schappelijke kennis 
voor beleid en maatschappelijke vraagstukken van vandaag 
én morgen.

http://www.rivm.nl
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