Nivel Jaarverslag 2021 in beeld
Baten

Speerpunten 2021

2021: € 15,8 miljoen
2020: € 13,7 miljoen

• Missiegedreven onderzoek
• Digitale innovatie
• Versterken internationaal netwerk
en partnerschappen

Publicaties

Werving

2021: 290
2020: 461

Wetenschappelijk

13 projecten
succespercentage 33%

Medewerkers
2021: 185
2020: 169

Maatschappelijk

43 projecten
succespercentage 67%

Het Nivel levert de kennis om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Dat doen we met hoogwaardig,
betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar thema’s met een groot maatschappelijk belang.
‘Kennis voor betere zorg’ is onze missie. Alle onderzoeken publiceert het Nivel openbaar, dat is statutair vastgelegd.
Het Nivel-onderzoeksproces is ISO 9001-gecertificeerd.

Vier kernwaarden Nivel
Nieuwe Nivel Onderzoeksagenda
2022-2024
In 2021 hebben we de nieuwe Nivel Onderzoeksagenda 2022-2024 opgesteld. De agenda is in
dialoog met het veld tot stand gekomen en
focust op vier grote, maatschappelijke uitdagingen
die we als samenleving moeten aangaan.
Bij elke uitdaging geven we aan hoe we met ons
onderzoek een bijdrage leveren in het vinden van
oplossingen:

Verbindend

33 promoties met Nivel-(co)promotor
18 dubbelaanstellingen (incl. leerstoelen)
Lid verschillende consortia, met
internationale partners in onderzoek:

• Horizon Europe - Mission on Cancer:
•
•
•
•
•

2 Nivel-proefschriften
12 medewerkers met een leerstoel
122 internationale publicaties

• The uptake and use of telemonitoring in chronic
care Between 2014 and 2019: nationwide survey
among patients and health-care professionals in
the Netherlands »
• Immediate and long-term health impact of
exposure to gas-mining induced earthquakes
and related environmental stressors »
• Self-management of social well-being in a crosssectional study among community- dwelling
older adults: the added value of digital
participation »
• Low levels of respiratory syncytial virus activity in
Europe during the 2020/21 season: what can we
expect in the coming summer and autumn/
winter? »
• Cost-effectiveness of a stepwise cardiometabolic
disease prevention program: results of a
randomized controlled trial in primary care »

Onafhankelijk, maar betrokken
Spilfunctie wetenschap, praktijk en
beleid

Nivel-medewerkers zijn in veel netwerken
actief, zowel academisch als maatschappelijk.
Andersom betrekken wij mensen uit de samenleving en de academische en wetenschappelijke
wereld altijd bij ons onderzoek. Twee mooie
voorbeelden van Nivel-proefschriften:
• Aukelien Scheffelaar, ‘About the client
perspective: a participatory study evaluating
the quality of long-term care relationships’,
bekroond met de Netherlands School of Public
Health and Care Research (CaRe) Award 2021 »
• Hille Voss, ‘Advance Care Planning in palliative
care for people with intellectual disabilities’,
gebaseerd op een programma voor
zorgverleners gericht op het praten over
zorgwensen en behoeften in de
palliatieve zorgverlening (Advance Care Planning). Het trainingsprogramma is bekroond
met de ZonMw Parel 2021 »

©

•

supporting the development and promotion of
its mission »
TaSHI: empowering EU health policies on task
shifting »
AMEQUIS: an Assessment, Monitoring, Evaluation
and Quality Improvement System for the
European Reference Networks (ERN) »
OECD PaRIS: development of a survey for
patients with chronic conditions »
EUHealthSupport Consortium: supporting EU
and DG SANTE »
Sonar-Global: international collaboration to
address infectious diseases and antimicrobial
resistance »
COMPAR-EU: comparing self-management
interventions in four chronic conditions in
Europe, on (cost-)effectiveness »

Wetenschappelijk betrouwbaar
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Maatschappelijk relevant

Meer informatie: www.nivel.nl/nl/over-het-nivel

