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I. Wat is er loos met 
ons Klimaat en wat 
heeft dat met de 
zorg te maken?
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onderneemt de 

zorg?
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nu en wat is echt
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is nodig ihkv de 
(versneld) te
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I. Wat is er loos met 
ons klimaat en wat 

heeft dat met de 
zorg te maken?



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
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Reisbewegingen 

patiënten en 

zorgmedewerkers

Medische apparatuur &

instrumenten

Overig:

• Transport

• Brandstoffen, chemicaliën

• Voedsel en catering

• Constructie

• ICT

• Water en sanitair

Papier



Calls for action!



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



Herman Wijffels: 

planet first!

“We kunnen niet

gezond zijn op een

ongezonde aarde”



II. Welke actie onderneemt de zorgsector?



Versnelling en Versterking 

Duurzame zorg voor een 

gezonde toekomst...



Enthousiasme en begin draagvlak 

oktober 2018



4 pijlers Green Deal

•Keten

•Voorschrijven

•verspilling

•MVI

•circulair

•Groene 
omgeving

•leefstijl

•Gebouwde 
omgeving

•Energie

•vervoer

1.CO2
4.Gezonde 
Omgeving

3.Medicijnen

uit water
2.Circulair



Pijlers in Green Deal duurzame zorg

Titel | 

Date_Text
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 Van clicks naar bricks

 Verwarming en verkoeling gebouw

 Luchtverversings-vraagstuk OK

 Verlichting/ energiegebruik

 Vervoer personeel ; like your bike



Pijlers in Green Deal duurzame zorg
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15



Visualisatie lineaire stofstromen



Duurzaam en Innovatief / 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Titel | 

Date_Text
17





Gezamenlijke Green Deal Groene OK, 

oprichting Landelijk Platform en recent 

lancering website



Naar een groene IC, groene Cath.kamer, 

groen lab., groen verpleeghuis en

‘GreenGyn’?



Pijlers in Green Deal duurzame zorg
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Keten-benadering medicijnen uit water

27 October 

2017

Ministry of Infrastructure and the Environment

22



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 voorschrijven, 
te grote verpakkingen

 Patiënten gooien (vloeibare) geneesmiddelen weg 
(door riool)

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

 Inmiddels proef heruitgifte nieuwe orale 
antikanker geneesmiddelen met verzegelen en 
chip

 Economisch aantrekkelijk als het om duurdere 
medicijnen gaat en er een hoog teruggave 
percentage wordt bereikt
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Pijler 4.Gezondmakende zorg-/verblijf-

/werkomgeving/

healing environment

(cure & care)

25



III.Waar staan we nu en wat is er echt nodig?



E=KxA

Effectiviteit=Kwaliteit x Acceptatie



Tipping point ligt bij

een kwart of een

derde van de 

populatie die je mee 

moet hebben…



IV.Welk

leiderschap is 

nodig ihkv de 

(versneld) te

implementeren

Groene OK?

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

https://www.lerendeleiders.nl/forum/persoonlijk-leiderschap/1061-menselijk-zijn-soft-ik-ben-er-trots-op
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Wicked Problems 
vragen om 
integraal multi-
specialistisch en
multi-stakeholders 
benadering



Multi-specialistisch/ Multi-disciplinair

Transdisciplinair>>>Transformatief>>Integraal

 Leiderschap RvB:  duurzaamheid

in visie/strategie/beleid

 Vertaald in 

kaderbrieven/jaarplannen

 Vertaald in OK beleid; Integraal de 

OK vergroenen in jaarplan

 (Deel)Projecten( tot 1-20)

 Structuur-inrichten

 Cultuur: groen-gezind of 

 groen-avers?

 Leiderschap manager OK :

 Rolopvatting…taakverdeling

 Urgentie

 Dienend leiderschap en/of 

beheersmanagement

 Participatief qua divers team en

 Stakeholder-participatie: hoe en

wie? Apart #greenteam ?

 Total Cost of ownership :FiZi



Multi-stakeholders

 MPZ : Milieuthermometer/certificaten

 EVZ : Expertisecentrum Verduurzaming
Zorg

 GDDZ: Green Deal Duurzame Zorg

 NEN  : Platform duurzaamheid & 
medische hulpmid./ leidraad

 ZIN   :  Toetsingskader Q incl.milieu

 IGJ   : Afweging Hygiene etc.en milieu

 ZN    :  Inkoop op groene zorg

 NZA :   Normateve
Huisvestingscomponent (NHC)



VI.Hoe kunnen

we beweging

urgenter en

omvattender

maken?

 Graag jullie ideëen in de chat?

 Toetsen op haalbaarheid/betaalbaarheid/schaalbaarheid

 Brief Intramurale Branches aan Vaste Kamercie
Volksgezondheid

 Steeds meer stuwkracht mobiliseren bij
(zorg)professionals/grassroots/WV-en

 SoMe (LinkedIn) gebruiken:inspiratie, informatie en
vergroten impact

 Samenwerken (tientallen young professionals etc in de 
Groene Zorgalliantie)

 Evaluatie Green deal die afloopt in October 2022 
voorzien van aanbevelingen

 Bestuurders doordringen van hun verantwoordelijkheid
aangespoord door RvT

 Groene Zorg het nieuwe normaal; oproep aan ons
allemaal !

 PLANET FIRST! Patients Included! FIRST DO NO HARM…



….duurzame dialoog



Website Green Deal Duurzame Zorg

www.rijksoverheid.nl/duurzamezorg

http://www.rijksoverheid.nl/duurzamezorg

