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LancetCountDown 2019 :

 https://youtu.be/9Nw5zhsSgHQ





Many / all organ systems affected





Version 2017

Version 2018

The Lancet Countdown Committee calls for wide 

reaching interventions. One is:   

…. “profound changes in the methods of 

delivery of healthcare”…. 

The Lancet Countdown 

Lancet 2018; 391: 581-630





Climate changes have a major impact on our (mental)health
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http://www.who.int/phe/infographics/environmental-

impacts-on-health/en/



Healthcare is a big polluter

 Case study’s have found found:

 up to 25% of total public sector emissions

 Up to 10% of the countries energy consumption

 5000 tonnes antibiotics across Europe, each year

‘there is no room for doubt the central premise that 

health systems have a substantial impact on the 

environment, and that in their current form they are 

highly dependent on access to energy and other 

natural resources’ (p.30).

Towards environmentally sustainable health systems in EU - review  of the evidence, 

WHO (2016)



“Health care’s climate footprint is 

equivalent to 4.4% of global net emissions” 

 The health sector, whose mission is protecting and promoting 
health, makes a major contribution to the climate crisis — the 
greatest health threat of the 21st century — and therefore has 
an important role to play in resolving it. 

 The global health care climate footprint is equivalent to the 
annual greenhouse gas emissions from 514 coal-fired power 
plants. 

 If the health sector were a country, it would be the fifth-largest 
emitter on the planet 



Health care footprint as % of national footprint
In the Netherlands this footprint  is 5.9 % of the national footprint. This is much
higher than the global average of 4,4% . Additionaly the contribution of methane
appears to be higher than average too.



Call for action by global institutions



SDG’s

Klimaatakkoord Parijs

Ostrava 

Declaration

Regeerakkoord Klimaatakkoord Nederland

Green Deal 2.0 Duurzame Zorg



Duurzame zorg voor een 

gezonde toekomst...

Sustainable development goals



Duurzame zorg voor een 

gezonde toekomst...



Doel en inzet/acties 



Keuze’s

innovaties

samenwerken

Borgen



4 pijlers Green Deal

•Keten

•Voorschrijven

•verspilling

•MVI

•circulair

•Groene 
omgeving

•leefstijl

•Gebouwde 
omgeving

•Energie

•vervoer

1.CO2-
neutrale zorg

4.Gezonde 
Omgeving

3.Medicijnen

uit water
2.Circulair



1) R&D, technische consultancy, verzekeringen, juridische diensten, marketing, wasserij, etc

Bron: Gupta analyse 

Van 11 Mton CO2 die zorg uitstoot = 80% 

afkomstig van energie van gebouwen, reisbewegingen en 

geneesmiddelen

Aandeel in totale CO2-voetafdruk gezondheidszorg

[Percentage; 100%=11 Mton CO2]

18%

Energie van gebouwen Geneesmiddelen
Bedrijfs-

activiteiten1

3% 10%38%

6%

3%

22%

Reisbewegingen 

patiënten en 

zorgmedewerkers

Medische apparatuur &

instrumenten

Overig:

• Transport

• Brandstoffen, chemicaliën

• Voedsel en catering

• Constructie

• ICT

• Water en sanitair

Papier



Corona
 Corona wordt door oa WHO in verband gebracht met onze omgang

met planet, ontbossing, nabijheid dieren, overdracht zoönosen, 

dieren, de multimobiliteit

 RIVM; onderzoekt mogelijk verband tussen luchtvervuiling en

Corona

 WWF: rapport ‘De vernietiging van de natuur en de opkomst van 

pandemieën (zoönosen)

 Enorme extra belasting milieu beschermingsmiddelen, disposables, 

NEN-SPEC

 Ook ipv disposables; re-use, schoonmaak dmv UV/steriliseren (v. 

mondkapjes) etc

 Meer E-Health/E-work/E-education/E-socializing

 Minder transportbewegingen; schonere lucht

 Meer bewustwording v afhankelijkheid medicijnen & MHM ; 

productie terug naar Europa cq Nederland? Apotex

 Groeiend awareness dat onze leefwijze niet meer houdbaar is?



Pijler 1. gebouwde omgeving CO2 

neutraal

Titel | 

Date_Text
21



Uitgangspunten routekaarten 

energietransitie

 Scenario’s afhankelijk van vervangingstermijn, wanneer alternatief voor gas, 

hernieuwbare energie

 Kwaliteit en continuïteit van zorg en energiezekerheid leidend

 Harmonisatie regelgeving en terugdringen administratieve lasten

 Sectorale routekaarten voor de curatieve zorg geven de mogelijkheden en de 

kosten weer van een gasloze sector en de noodzakelijke 

elektriciteitsbeperking in 2050

 De afspraak is dat elke zorgorganisatie portefeuille routekaarten maakt en 

dat die op 1 juli 2021 af zijn



Bron: Emissieregistratie Compendium voor de leefomgeving, milieuplatform zorg.

Doelstelling van 6% reductie per jaar in de 

zorg is ambitieus gezien de geringe reductie tot nu toe
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Duurzaamheidsbeleid Bouw in de zorg 

NVB

Geen steen teveel

Innovaties en E-Health

Juiste zorg juiste plaats

Ook iets niet meer/minder doen

=innovatie



Smart building. 20% more energy 

efficient compared to rest of the 

campus

Reduction of 450.0002 m to 

380.000 m2 

Use of green spaces, healing 

environment, biodiversity

Materials used are 

identified in a database for 

future use

Patient experience & journey 

are central



Expertisecentrum Verduurzaming Zorg 

(EVZ)

www.dezorgduurzaam.nl

 10 oktober 2019 gelanceerd voor iedere organisatie die met vastgoedvraagstukken 
zit in het kader van verduurzaming

 Onderdeel van het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk 
Vastgoed

 Samenwerking met andere kennisinstituten uit andere sectoren waaronder die van 
Monumenten is een belangrijke meerwaarde van het kennis- en informatieplatform

http://www.dezorgduurzaam.nl/


Bron: Reiskilometers persoon per jaar 2017 CBS Statline

Driekwart van CO2-uitstoot afkomstig van reisbewegingen 

zorgmedewerkers, waarvan > 70% gebruik auto

51%

21%13%
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3%
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(bestuurder)

(passagier)

Overig

23%

77%

Aandeel in CO2-uitstoot

[Percentage; 100% 2,5 Mton CO2]

Aandeel in reiskilometers

[Percentage; 100%=29 km/dag/persoon]
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Pijler 2.Optimale Circulariteit in zorg

Titel | 

Date_Text
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Visualisatie lineaire economie

impact



Duurzaam en Innovatief / 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Titel | 

Date_Text
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Pijler 3.Medicijnen uit water 

(ketenbenadering)

Titel | 

Date_Text
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Increasing evidence of ecological effects

27 October 

2017

Ministry of Infrastructure and the Environment
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What can every party contribute by which innovations? 

27 October 

2017

Ministry of Infrastructure and the Environment
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Promotie 15 november 2018

 Gaat over geneesmiddelen verspilling op 
patientniveau: 3-6% van totale 
geneesmiddelenbudget=100 miljoen in 
Ned. /jaar

 Therapie(on)trouw. Doel; in kaart brengen 
van de verspilling en inventarisatie van 
acties daartegen en onderzoeken 
haalbaarheid heruitgave

 Verspilling in de hele keten: teveel en te 
lang voorschrijven, te grote verpakkingen, 
houdbaarheidsdatum

 Vloeibare geneesmiddelen door riool; 
zuivering kan bijna niet meer uitfilteren

 Onaangebroken geneesmiddelen in intacte 
verpakkingen hergebruiken: 61% van 
patiënten wilde medicatie gebruiken die 
door een ander was teruggebracht

 Economisch aantrekkelijk als het om 
duurdere medicijnen gaat en er een hoog 
teruggave percentage wordt bereikt

 Kostenbesparing bij PEP Post Expositie 
Profylaxe pakket HIV :74%



Kinderpsychofarmacologie

Prof.Dr.Saskia de Wildt:

 Geneesmiddelenonderzoek
vooral bij volwassenen

 Leeftijdsafhankelijke
veranderingen in opname en
afbraak door darmen; vooral
in eerste zes jaar

 Virtuele kinderen
(computermodellen bepalen
kinderdoseringen op maat)

 Meer data door micro-tracing 
en betere op maat dosering

Personalized Health Care draagt
ook bij aan terufgdringen
medijnen uit water…

Farmaco-Therapie
nodig?

Kan het ook minder?

Kan het ook anders?



Pijlers in Green Deal duurzame zorg

Titel | 

Date_Text
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Gezondmakende zorg-/verblijf-

/werkomgeving

healing environment/Planetree

(cure & care)

38

4 Green Deal Duurzame Zorg
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GEZONDHEIDS-
BEVORDERENDE

FACTOREN

in zorgomgevingen

Licht

Lucht

Geluid

Architec-tuur en 
inrichting

Voeding

Huiselijk-heid

Natuur

Dieren



Healing environment;

voor welk plaatje gaan we?

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC-ND

http://joelmayward.blogspot.com/2012/05/fostering-wonder-4-ways-to-create.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Enthousiasme en start draagvlak!



Verduurzamen  zorg

Actiz

GGZ-Nederland

NFU, NVZ

VGN

LHV, NHG

Eiffel

Ambassadeurs

UvW

Provincie

VNG, Gemeenten
Omgevingsdiensten

Banken & 

pensioenfonds

ZN

PFN, Mind

FMS

V&VN

Intrakoop

NEVI

MPZ

Philips, Siemens
Van Straten medical

Signify

Strukton
PQS

IVN

Staatsbosbeheer

LandschapNL

Food4Care

Dutch Cuisine

Stichting Eten+Welzijn

Platform Patiënt & Voeding
MVO-NED

BZK

EZK

I&W

VWS

Zorgaanbieders

ZonMw

ZinNL
NEN

TNO



Ronde 2 Green Deal ondertekening 15 mei 

2019
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Farma Keten:

Boeringer Ingelheim

Roche

VIG

BOGIN

Neprofarm

KNMP

PharmaFilter

Ambassadeurs

Goed voor 

Goed

Omgevingsdiensten:

ODRA

Gemeenten:

Amersfoort

Zaandam

SWECO

De Jonge 

Specialisten

Syntrus Achmea 

Real Estate

AVANS 

Hogeschool

Mepromed

Konika Minolta

Oaktree Group

(

(technische) adviesbureau’s:

Corazon

IDDD

BBN Adviseurs

VHG

GUPTA 

Zorgaanbieders:

Aafje

Accolade Zorg

Careyn

De Koperhorst

OZIO

Zorgspectrum

Medique

Medico

Nature for

Health

Ondertekenaars Green deal 2e ronde 

15 mei 2019

FLOOW2 

Health Care



Ronde 3 - Green Deal ondertekening 

10 oktober 2019 tijdens het Congres 

Duurzame Zorg

31 nieuwe ondertekenaars!



Recente ondertekenaars:

PwC | 

Partner
TU 

Delft

CZ 

groep 

Stichting 

Aveleijn

Stichting 

Prisma

Takeda

Nederland 

B.V.

Isala Ziekenhuis 

Zwolle

Elder

care

Bevolkingsonderzoek 

Zuid West

Van 

Waardenberg 

Advies

Woonzorggroep 

Samen

Leger des 

Heils

Omring

Triocare

Stichting Cicero 

Zorggroep

Pieter van 

Foorest

Ipse de 

Bruggen

Kilowatts

PowerQ
Wetsus

Teva

Neder

land

CEW 

Medex

MediSchoon

Novo 

Nordisk

Draaijer+

partners

Pameijer

Rotterda

m

Urgenda

Amsterdam

Janssen 

Biologics

B.V.

FiZi

Financials 

in de zo



Verkiezing Duurzame Zorgprofessional

Winnaars 2019

 Rene van Hilst - Amsterdam UMC (Hergebruik pipetpunten laboratoria)

 Jelmer Faber & Piter Oosterhof (Verspilling medicijnen -

Apothekersbranche) en          

 Jeroen Meijerink (De Groene OK - Radboudumc)

 Marjolijn Duijvestein (Plastic poep - Amsterdam UMC)

Winnaars 2020

 Peter Blankensteijn, nefroloog, ambassadeur Groen Curriculum

 Bertil Blok, uroloog ErasmusUMC



Welke stappen neemt de zorgsector? 

Sectorale Routekaarten

Ondersteuning/handelingsperspectief

Nieuwe balans bij 

inkopen opleiding en pilots
Meerjaren strategie



De beweging

Kwartiermaker 

AmbassadeursPartners

handtekeningen



Tussenevaluatie d.m.v. een enquête



Gedeeltelijk (n=32)

- Interne communicatie komt op gang, maar er is nog niet bij iedereen bewustwording

- Veel bereidheid in de organisatie, maar soms lastig om tot concrete acties over te gaan

- Plan ligt er en eerste stappen zijn gezet, maar sommige zaken hebben een lange doorlooptijd

- Brons/zilver keurmerk MPZ behaald, nu stappen zetten richting zilver/goud

- Routekaart CO2-reductie is opgesteld

Geheel (n=13)

- De concrete doelstelling die we in de pledge hadden geformuleerd, hebben we gerealiseerd

- Duurzaamheid is onderdeel geworden van de bedrijfsvoering

Niet (n=3)

- Door corona en/of te weinig inzet en middelen zijn we niet aan duurzaamheid toegekomen

Toelichting (rode lijnen):





Ja (n=34)

- Teva Retourbox

- Betrokkenheid van cliënten via ‘groene dagbesteding’

- Datagestuurd groene stroom inkopen bij een zonnepark

- Campagnes in de organisatie over duurzaamheid (onder andere afval scheiden en terugdringen voedselverspilling)

- Reduceren vervoersbewegingen voor distributie door te werken vanuit hubs

- Participatie in project duurzame geothermie

- Gasloos na verbouwing van een huisartsenpraktijk

- Intern fonds Duursamen waar medewerkers met goede ideeën een beroep op kunnen doen

- Circulair hergebruik van medisch instrumentarium

- Green Teams OK en IC opgericht

- Interne marktplaats op intranet waar spullen tussen locaties kunnen worden uitgeruild

- Op afstand uitlezen en analyseren van elektra-, gas- en watergebruik in alle zorgcomplexen

- Duurzaam koude energie winnen door ‘lake source cooling’

- Het meewegen van de milieu-impact van interventies in NHG-richtlijnen

Omschrijving:



….duurzame dialoog…



Website Green Deal Duurzame Zorg

www.rijksoverheid.nl/duurzamezorg

http://www.rijksoverheid.nl/duurzamezorg


Video’s Duurzame Zorg

 Video met een compilatie van congres

 Compilatievideo van de 4 pijlers

 Zie voor meer video’s de website 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-zorg/meer-

duurzaamheid-in-de-zorg

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-zorg/video-congres-duurzame-zorg
https://vimeo.com/366494108/de3a949591
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-zorg/meer-duurzaamheid-in-de-zorg

