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Welkom

Arne Daneels 

Dep Omgeving



Webinar afspraken

- Dit webinar zal opgenomen worden

- Graag microfoon en camera uit 

- Vragen voor Q&A: 
Via het chatvenster en graag vermelden voor wie (bij veel vragen zal moderator de meest 
voorkomende/gelijkaardige vragen bundelen)

Liefst geen parallelle discussies in dit chatvenster 

- Vragen ivm technische problemen, microfoon of camera graag via 
telefoon/mail (Els – 479/95 87 01 of els.vanhover@vlaanderen.be)



Overzicht/Agenda
Inleiding Green Deal Duurzame Zorg (10’)

Koen Miseur  - Dep. OMG

Bespreking vier grote thema’s Duurzame Zorg 
Klimaat en infrastructuur (15’)

Welke impact heeft het klimaat op onze gezondheid, onze zorg? Maar ook welke impact heeft onze gezondheidssector op het 
klimaat?
Dr. Charlotte Scheerens Ugent en Thomas Feys VIPA

Gezonde leefomgeving en verblijfsomgeving (15’)
Inleiding - Annelies Casteleyn ZNA
Case 1 belevingstuin ZNA Joostens - Dorien Ghoos ZNA
Case 2 Natuur & gezondheid - prof. Roy Remmen en Hans Keune UA

Medicijnen in (afval)Water (15’)
Situering problematiek, Vlaamse situatie en mogelijke keten aanpak
Dirk Halet Vlakwa en Sofie van Volsem VMM

Afval en circulariteit materialen (15’)
Inleiding - Maarten De Groof OVAM
Case 1 Interne organisatie afvalinzameling + proefproject recyclage sterilisatiedoeken - Herman Devriese UZ Leuven
Case 2 SDG’s en Toepassing SDG’s in de zorgsector - Annelies Casteleyn ZNA
Case 3 Project preventie voedselverspilling - Martine Sijmons AZ Sint-Jan

De Green Deal?  Yes a  #deal2heal! (15’)
Nederlandse ervaringen uit Nederlandse Green Deal Duurzame Zorg
Cathy van Beek, kwartiermaker Duurzame Zorg Nederland

Q&A (15’)



Inleiding Green Deal Duurzame Zorg

Een gezonde planeet 
maakt gezonde mensen

Gezonde mensen maken een 
gezonde planeet



Green Deal?



• Te weinig samenwerking/draagvlak

• Onvoldoende informatie, kennisuitwisseling en innovatie

• Belemmeringen in wet- en regelgeving/juridisch

• Nood aan financiering

Drempels voor verduurzaming



Green Deal 
Duurzame zorg?



Voordelen voor je bedrijf of organisatie

1. een lerend netwerk op het vlak van duurzaam ondernemen

2. vernieuwende samenwerkingen met partners waarmee je normaal 

niet aan tafel zou zitten

3. wegnemen van knelpunten (bijv. belemmeringen in wet- en 

regelgeving, gebrek aan kennis, nadelige percepties, te weinig 

samenwerking, gebrek aan financiering)

4. heldere informatie over de wetgeving in jouw sector, en over 

bestaande subsidies en hoe je die verkrijgt



5. praktische opvolging door een projectfacilitator die jouw deal ter 
harte neemt en jouw aanspreekpunt met de overheid is

6. verhoogde zichtbaarheid van het duurzaam engagement van 
jouw bedrijf of organisatie

7. effectieve verduurzaming van sector, bedrijf of organisatie: goed 
voor de samenleving én vaak ook voor je concurrentiepositie en 
het verlagen van je kosten

Voordelen voor je bedrijf of organisatie



Nabije toekomst?

• Workshops februari 2021?

• Oproep tot engagement



Klimaat & Infrastructuur
Impact klimaat op gezondheid en zorg? 

Impact gezondheidssector op het klimaat?

Charlotte Scheerens
Charlotte.Scheerens@ugent.be

Thomas Feys

mailto:Charlotte.Scheerens@ugent.be


Impact klimaat op gezondheid:
grootste bedreiging 21e E

The Lancet 2018 3922479-2514

DOI: (10.1016/S0140-6736(18)32594-7) 



(Mogelijke) directe gezondheidsrisico’s in Vl/België

Hittegolven
• Kwetsbare groepen: ouderen, pasgeborenen, jonge kinderen

• Hart- en vaatziekten en longziekten

• Sterfte

• Stedelijke context: hitte-eiland effect

Overstromingen, stormen, branden en
droogtes

• Verwondingen

• Sterfte

• Psychosociale trauma’s



(Mogelijke) directe gezondheidsrisico’s in Vl/België

Luchtverontreiniging door transport, 
industrie,.

• Effect op asthma-aanvallen, kortademigheid

• Verminderde longontwikkeling pasgeborenen

Koudegolven

Psychische angsten owv klimaatcrisis
• eco-angst

• posttraumatisch stress-syndroom



(Mogelijke) indirecte gezondheidsrisico’s
in Vlaanderen/België

Toename troposferische ozon in de zomer tijdens
temperatuursstijging

• Ademhalingsmoeilijkheden

• Sterfte

Toename vectoroverdraagbare ziekten door 
verandering in neerslag, temperatuur en vochtigheid

• Toename ziekte van lyme

• Toename tropische ziekten (dengue, malaria, schistosomiasis) 



(Mogelijke) indirecte gezondheidsrisico’s
in Vlaanderen/België

Toename van allergische stoornissen door 
temperatuursstijging en verminderde neerslag

• Grotere concentraties pollen wanneer dit gebeurt tijdens
stuifmeelverspreiding

Watertekorten en verminderde voedselproductie door 
landbouw

• Uitdroging

• Ondervoeding

• Voedselonzekerheid

• Verhoogte ongelijkheid



Impact klimaat op onze zorg

Herdenken zorgorganisatie omtrent

• Pieken in sterftecijfers/zorgnoden tijdens extreme hitte in de zomer

• Complicaties /bijkomende ziektes door luchtvervuiling

• Tropische ziektes die toegang vinden in dit land: zijn zorgverleners voorbereid?

• Opvangen toename asthmaklachten, longklachten bij verhoogde
ozonconcentraties?

• Rol zorgverleners in bewustzijnsverhoging en preventie klimaatverandering?

Infrastructuur

• Schade door extreme weersomstandigheden

• Gebouwen voorbereid op hittegolven? (itm ventilatie, airconditioning,..)



Impact gezondheidszorg op klimaat

• Transport (thuis)zorgverleners: vergroenen? 

• Single use materialen: hoe te verminderen?

• Energieverbruik: switch naar herbruikbare
energiebronnen?

• Voeding: herdenken afval, keuze van maaltijden
(vegetarisch/vegan)?



Impact gezondheidszorg reduceren

13 klimaatengagementen in januari 2017

1. jaarlijks% CO2reductie, 2030 27% PE /40% 
CO2

3. EBM<5j uitgevoerd door sector
6. 2018 alle nieuwbouw BEN
10.Max. hernieuwbare energie +
groene stroom aankoop

2. Energiescan + EPC
4. Ondersteuning EBM>5j

KLIMAATFONDS

ENERGIE EFFICIENTIE

SENSIBILISERING
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5. Klimaatvisieplan 2020
7. klimaatverantwoordelijke
8. Sensibiliserende rol koepels
9. Klimaatthema op agenda
13. Actieve betrokkenheid van 
de sector
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Impact gezondheidszorg reduceren

• Klimaatvisieplan en -verantwoordelijke: 
• Tegen eind 2020 opstart klimaatvisieplan

• Keuze tussen 3 tools:

• Klimaatvisieplan

• Sustacare

• ECG-matrix



GEZONDE LEEFOMGEVING EN 
VERBLIJFSOMGEVING

22



Gezonde leefomgeving en 
verblijfsomgeving

Verblijfsomgeving bepaalt mee de blootstelling aan fysische, 
chemische en biologische agentia

Binnenklimaat van de woning of verblijfsomgeving

Buitenklimaat = buitenomgeving waarin we dagelijks vertoeven

Verblijfsomgeving beïnvloedt algemeen welbevinden?

Voldoende groen en blauw rond de instelling?

Maatregelen om hittestress te verminderen of te voorkomen?

Inrichten van stilteplekken?

Rol van de eerste lijnszorg?

Materialen verbruik?

Aandacht voor verlichting van een instelling?
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Belevingstuin

ZNA Joostens

Welzijn en natuur 

Hand in hand 



Voorstelling ZNA Joostens

ZNA = Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Netwerk van 3 algemene en 6 gespecialiseerde ziekenhuizen in en om Antwerpen.

ZNA Joostens - Zoersel

Psychogeriatrie en Woonzorgcentrum
voor patiënten met een
dementieproblematiek

Green deal bedrijven en biodiversiteit
vs green deal Duurzame zorg

Filmpje belevingstuin deelname green deal
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De Visie

Toegankelijke zorg realiseren door een 
uitnodigende en drempelverlagende tuin te 
creëren via een duurzaam project



Ons Streefdoel

- zintuiglijke ervaringen opdoen, zowel actief als passief

- mooie externe omgeving creëren 

Doelgroep

Tuin openstellen en toegankelijk maken voor:

- mobiele/rolstoelgebonden personen (bewoners, familie, bezoek)

- Ongeacht in welke fase van dementie de bewoner zich bevindt moet 
hij kunnen genieten van de tuin (nog actief mee planten of de 
geuren gewoon ervaren) 

- omgeving/gemeente: ook toegang voor hen, we behoren tot de 
samenleving/integratie

27



Functie

- therapie aanbod vergroten 

- eenvoudig middel om familie, personeel,… te laten participeren en warme 
zorg aan te bieden

- activatie van alle zintuigen, 

- - tastzin: voelen van natuurlijke materialen, planten, kastanjes,…

Voelen van wind, zon, regen

verschillende ondergrond aanvoelen; grind, stenen, gras

- visueel: bloemen en planten van verschillende vorm en kleur 

insecten die de bloemen aantrekken, vlinders

eenden in de vijver 

- geur: ruiken aan bloemen en kruiden ( lavendel, munt, ..)

- auditief: fluiten van vogels, geluiden van insecten

ruisen van de wind

- smaak: proeven van zelfgekweekte aardbeien, bessen, kruiden

eten aan de picknickbank 

-

28



29

totale lichaamsbeleving van de mens wordt aangesproken

- Fysische; tuin geeft meer fysieke activiteit, op een spontane wijze ongedwongen, zonder 
druk.

- sociale; door de tuin worden sociale contacten gestimuleerd, al zittend op een bankje de 
natuur bespreken, mooie bloemen, mooie kleuren….

- cognitie; door het bewust inrichten en aanplanten wordt bij de bewoners het geheugen 
soms aangesproken, door herinneringen op te roepen. 

Belevingsgericht werken 

- interactie tussen bewoners, familie, personeel

- vergroten sociale contacten

- geeft de kans om mening te uiten, formuleren van beschrijvingen , vragen te 

stellen

- stimuleert gevoel van eigenwaarde

- biedt ontspanning 

- geeft gevoel van vrijheid en zelfstandigheid

-….. 





Wandelpad VOOR 
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Wandelpad NA 
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Vijver VOOR fase 1 Vijver NA fase 1
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Zitgelegenheid 
VOOR fase 1

Zitgelegenheid NA fase 1
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Vlindertuin
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Gedeelte VOOR 

de serre aan de 

rechterzijde van 

de vijver
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Gesprek Prof. Dr. Roy Remmen

https://www.youtube.com/watch?v=n4gCThm6bNY
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https://www.youtube.com/watch?v=n4gCThm6bNY


Farmaceutica
een ketenaanpak

Naar een Green Deal? 



Situatieschets

Jaarlijks ± 1.500.000 kg actieve farmaceutische ingrediënten 
afgeleverd (excl. hulpstof) via apotheek & woonzorgcentra

39

250.631

105.547

60.682

19.841

12.289
10.820 4.629
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Bloedsuikerverlagers

Anti-inflammatoir (anti-ontsteking)

Antibiotica

Psychofarmaca + kalmeermiddelen

ACE remmers en Sartanen

Cholesterolverlagers

Betablokkers (bloeddrukverlagers)

Hormonen

kg actief ingrediënt/jaar



Water als spiegel voor de gezondheid van onze
maatschappij

3000 actieve stoffen in omloop in EU, 2000 in BE

grootste gedeelte van afgeleverde medicijnen wordt 
ingenomen en daarna uitgescheiden. 

waterzuivering vandaag niet uitgerust om ze allemaal te 
verwijderen uit huishoudelijk afvalwater

actieve stoffen komen onvermijdelijk in leefmilieu terecht
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Water als spiegel voor de gezondheid van de 
maatschappij
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Medicijnen in de waterketen (VMM 2017) - Resultaten verkennend 
onderzoek periode 2014-2016

Pharmaceutical Residues in Freshwater (OECD 2019)

Alle medicijnen waar onderzoek naar 
gebeurt, vinden we terug in onze

oppervlaktewateren



Impact

Medicijnen zijn erop gemaakt om bij lage dosissen te werken op 
levende organismen → risico voor het leefmilieu!
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actieve stoffen in anticonceptiemiddelen 
hebben aangetoond dat vissen &
amfibieën vervrouwelijken
psychiatrische middelen zorgen voor 
gedragswijzigingen
effecten van diclofenac, ibuprofen en 
betablokkers op orgaanontwikkeling
overmatig gebruik en lozen van 
antibiotica in water zorgt voor resistentie



Trends
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Beleidsontwikkelingen

44

Als we de concentraties farmaceutische stoffen in het water willen doen 
dalen, dan moeten we een aanpak organiseren vanaf het niveau van 
ontwerp, over productie, voorschrijven, gebruik tot aan de verwijdering



Ketenaanpak – EU parlement

Europa stel daarom een aantal acties voor zoals:
De ontwikkeling ondersteunen van geneesmiddelen die intrinsiek minder 
schadelijk zijn voor het milieu en een groenere productie bevorderen 
(Green pharmacy). De grote uitdaging is wel dat een grotere biologische 
afbreekbaarheid de doeltreffende werking mogelijkerwijs kan aantasten.
Verstandig gebruik van geneesmiddelen bevorderen (o.a. opleiding van 
de verschillende gezondheidswerkers, milieueffecten van farmaceutische 
producten meenemen in de risico-batenbeoordeling van geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik, zoals reeds het geval is voor geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig gebruik, …)
Verspilling verminderen en het afvalbeheer verbeteren (o.a. het 
aanpassen van de verpakkingsgrootte, het verlengen 
houdbaarheidsdatum en investeren in onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling van geavanceerdere waterzuiveringstechnologieën).
…
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Farma voor menselijk gebruik

Fase 1: Ontwikkeling-toelating-productie
onderzoeksinstellingen, federale overheid, bedrijven 

Fase 2: Voorschrijven, verstrekken en gebruik
voorschrijvers, apotheken, burger, zorginstellingen en 
ziekenhuizen

Fase 3: Afval en zuivering
burger, zorginstellingen en ziekenhuizen, apotheken, bedrijven, 
waterzuivering, onderzoeksinstellingen, overheid

46



Wat gebeurt er al in de keten ?

Inname en uitscheiding van farmaceutische stoffen is de belangrijkste 
bron

Huishoudens zijn grootste bron emissies
Belangrijke route = RWZI
Op alle onderzochte RWZI’s gehaltes > µg/l 
Verwijdering op RWZI is momenteel niet voorzien en mogelijk 
duur
Geen enkele onderzochte verwijderingstechniek is zaligmakend

Combinaties!
Indien gewenste zuiveringsrendement > 60-80%

Verhoging kostenplaatje met grofweg 50% (rekening houdend 
met energieverbruik waterzuivering)

Er is een inzamelsysteem voor oude en vervallen geneesmiddelen 
zodat deze niet in het riool belanden
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Wat gebeurt er al in de keten ?

Ziekenhuizen zijn ‘hot spot’ voor bepaalde stofgroepen zoals 
röntgencontrastmiddelen

Er lopen initiatieven en onderzoek om hieraan te verhelpen op niveau van de 
ziekenhuizen

Emissies van farmaceutische bedrijven, afvalverwerkers…vooral afkomstig uit het 
huishoudelijk afvalwater

Andere initiatieven ?
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Wat weten we niet?

Hoe groot is het probleem exact ?

Er zijn maar toetswaarden leefmilieu voor een 14-tal stoffen 
versus 3000 erkende actieve stoffen in EU
Wat met de afbraakproducten van farmaceutische stoffen?
Kunnen we cocktaileffecten verwachten ?
Is secundaire vergiftiging via de voedselketen mogelijk ?
Wat is de mogelijke impact van de verspreiding van 
antibiotica op het ontstaan van antibioticaresistenties ?

Europa moedigt ons aan om nu al actie te ondernemen!
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Wat weten we niet?

Hoe krijgen we onze wateren weer properder ?

Wie doet vandaag al wat in de keten ? Wat werkt er goed ? 
Kan dat nog verbeterd worden ?
Zijn er innovaties te bedenken ?
Wat is de betaalbaarheid van die maatregelen ?
Waar hebben we nog nooit aan gedacht ?

50



Uitdagingen

Farmaceutische stoffen zijn algemeen terug te vinden in ons 
oppervlaktewater

Een belangrijke bron is het gebruik van farma door u en ik
Van veel van de farma weten we niet goed hoe gevaarlijk ze 

zijn, ook niet in combinatie met andere verontreinigingen
De technologie om ze te verwijderen is in ontwikkeling of zeer 

duur
Er zijn vele betrokkenen in de keten
Wie in de keten draagt welk steentje bij ?
Hoe pakken we dit samen performant aan ?

51



Wat denken jullie ?

We zijn benieuwd naar jullie visies!
Waar maken jullie je zorgen over ?
Wat is voor jullie belangrijk in dit verhaal ?
Welke doelen zou je jezelf als onderdeel in de keten willen stellen ?
Wie of wat zou daarbij kunnen helpen ?
Met wie zou je kunnen samenwerkingen aangaan ? 
Wat zou dan een goede eerste stap zijn ?

Laat ons die eerste stappen zetten in 2021 want,
Samen kunnen we dit aanpakken!  
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https://youtu.be/A60ZIPLbL2o
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FA60ZIPLbL2o&data=04%7C01%7Ckoen.miseur%40vlaanderen.be%7Cf412b7799422467fb18f08d88a632127%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637411505646874615%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8iD8Iax7PSvFV%2BS2zNxBciDr3fltS4B3UW7%2Fudn5YAw%3D&reserved=0


Contact
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Dirk Halet 

Strategisch Coördinator

Vlakwa

dh@vlakwa.be

Sofie Van Volsem

Beleidsmedewerker Omgevingsvergunningen

Prioritaire stoffen – Micropolluenten –Farma

VMM

s.vanvolsem@vmm.be



Duurzaam afvalbeheer
Circulair materiaalgebruik

Maarten De Groof – OVAM

Herman Devriese – UZ Leuven

Annelies Casteleyn – ZNA

Martine Sijmons – AZ Sint-Jan



Afval en circulariteit materialen

Achtergrond
▪ Gezondheidszorg produceert 5% van al het bedrijfsrestafval 
▪ 84% van het afval uit de gezondheidszorg is restafval

Subthema’s Green Deal
▪ Duurzaam aankopen
▪ Hergebruik
▪ Interne organisatie en logistiek

Drie inspirerende praktijkvoorbeelden
▪ UZ Leuven (Herman Devriese)
▪ ZNA (Annelies Casteleyn)
▪ Martine Sijmons (AZ Sint-Jan)

26/11/2020 | 56



Interne Organisatie afvalophaling
Voorbeeld uit de praktijk

Herman Devriese
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Spuitbussen

Afvalolie

Kunststoffolie

Chemisch afval

Batterijen en accu's

Kwikdamplampen

Voedingsglas

AEEA

Houtafval

Frituurolie

Textiel

Verbranding

Recyclage

Vergisting

Verwerking van afval in UZ Leuven
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Verpakkingsmaterialen OKa

✓ Continu / voldoende hoeveelheid

✓Homogeen of makkelijk te homogeniseren?

✓Waardevol? Te analyseren

✓ (Lokale) afnemers

✓Niet besmet

✓Draagvlak (wettelijk en medewerkers)

✓ Pluspunt: afvoer via bestaand kanaal

@ UZ Leuven

@ UZ Leuven

@ UZ Leuven
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Initiële problemen

Verpakkingsmaterialen??? Flesjes ontsmettingsmiddelen en 
infuuszak

Scalpel

Bebloede handschoen Afval van de ingreep Uitgelopen ontsmettingsmiddel (perceptie)
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Oplossingen

Afvalstatief met deksel en voetpedaal

Statief aan de kant schuiven na het 
uitpakken (vóór de ingreep)

Extra communicatie:

• Hoofdverpleegkundigenvergadering
• Nieuwsbrief OKa
• Poster aan ieder afvalstatief

Gericht sensibiliseren: bron van foute 
materialen opsporen (etiketten) en 
gericht naar kern communiceren

Semitransparante groene zakken
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Duurzaam ondernemen bij ZNA
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www.sdgs.be/nl

http://www.sdgs.be/nl


Duurzaam en circulair
aankopen
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Duurzaam ondernemen bij ZNA

Afvalbeheer

Milieu-impact reduceren door 
aandacht te besteden aan het 
afvalbeheer

Maatregelen nemen om afval te 
voorkomen

Gebruikmaken van herbruikbare 
materialen waar mogelijk

Doorgedreven afvalinzameling om 
recyclage mogelijk te maken 

Het duurzaam beheer en het 
efficiënte gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen realiseren.

Rekening houden met verbruikskosten 
tijdens de volledige levensduur

Opnemen van duurzaamheidscriteria in 
bestekken

Aandacht voor circulariteit



ZNA gebruikt jaarlijks circa 25.000 vaten

Vat voor 87,45% uit gerecycleerd PP afkomstig uit PMD 
afval

Gelijkaardige productie dan virgin-plastic vat maar lagere 
milieu-impact omwille van gebruik van gerecycleerde PP

Milieu-impact is 57% lager in vrgl met een traditioneel vat

Lagere CO2 uitstoot: 425 kg/ton RMA i.p.v. 465 kg/ton RMA
Jaarlijks 54 ton CO2 minder = 15.000 km met een 
vrachtwagen
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Praktijk voorbeeld

RMA-vat in gerecycleerd 
kunststof



Preventie voedselverspilling in de zorgsector

Van het dagelijks geproduceerde voedsel ging 30 à 40 % verloren. 

Met die cijfers ging AZ St.Jan met steun van FoodWIN aan de slag om 

voedselverspilling te voorkomen.



FASE 1:

- Twee weken gedetailleerd gemeten hoeveel voedsel werd 

geproduceerd voor het ontbijt, de warme maaltijd en het 

avondmaal → de cafetaria en de patiëntenkeuken.

- Vervolgens alle overschotten opgemeten ( = bordresten, 

teveel geproduceerd ).

+ algemene bevindingen, opmerkingen en knelpunten 

genoteerd.



FASE 2:

- analyseren van de meetgegevens 

- nieuwe portieberekeningen voor maaltijden zonder tekort 

te doen aan de voedingswaarde van de maaltijden. 

FASE 3:

- Tweede meting uitgevoerd.

➔ Resultaat:

Reductie van het voedselverlies (10% ipv 30 à 

40%). 

+ besparing van aankoopkost voor voedsel 

en verlaging van de extra kost van verloren voedsel.



Dank voor uw aandacht

Vlaamse overheid

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Stationsstraat 110

2800 Mechelen

T 015 284 284

F 015 203 275

www.ovam.be

info@ovam.be
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De Green Deal Duurzame Zorg in 

Nederland:     #arealdeal2heal

Cathy van Beek, kwartiermaker Duurzame Zorg iov Ministerie van VWS,Nederland
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Duurzame zorg voor een 

gezonde toekomst...
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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
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2.Circulair



Pijler 1. gebouwde omgeving CO2 neutraal
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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]
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Bron: Reiskilometers persoon per jaar 2017 CBS Statline

Driekwart van CO2-uitstoot afkomstig van reisbewegingen 

zorgmedewerkers, waarvan > 70% gebruik auto

51%

21%13%

8%

3%
3%

(bestuurder)

(passagier)

Overig

23%

77%

Aandeel in CO2-uitstoot

[Percentage; 100% 2,5 Mton CO2]

Aandeel in reiskilometers

[Percentage; 100%=29 km/dag/persoon]

Uitstoot CO2

reisbewegingen
Reiskilometers

Zorgmedewerker

Patiënt



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/


Pijler 2.Optimale Circulariteit in zorg
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Visualisatie lineaire economie
impact



Duurzaam en Innovatief / 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)
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Pijler 3.Medicijnen uit water (ketenbenadering)
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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%



Pijlers in Green Deal duurzame zorg

Titel | Date_Text 88



Gezondmakende zorg-/verblijf-

/werkomgeving

healing environment/Planetree

(cure & care)
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pijler 4 Green Deal Duurzame Zorg
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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
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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
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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:



Website Green Deal Duurzame Zorg

www.rijksoverheid.nl/duurzamezorg

http://www.rijksoverheid.nl/duurzamezorg


Q&A
Green Deal 

Duurzame zorg


