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Via deze nieuwsbrieven blijft u op de hoogte van ontwikkelingen binnen de Green Deal Duurzame Zorg.
Mededelingen kunnen gemeld worden bij de redactie via duurzamezorg@minvws.nl

Voorwoord door Léon Wever

Programmadirecteur duurzame zorg, Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij
de Green Deal Duurzame Zorg. Op 15 mei verwelkomde
minister Bruins de 164e deelnemer. De energietransitie krijgt,
dankzij het Klimaatakkoord, veel aandacht.
Een mooie actie is het maken van de sectorale ‘routekaarten’
voor de energietransitie in de curatieve en langdurige zorg
door de brancheorganisaties. De komende periode maken de
zorginstellingen individuele routekaarten, bijvoorbeeld samen
met het Milieuplatform Zorgsector. Maar de deelnemers van
de Green Deal zetten ook concrete stappen met de andere
thema’s uit de Green Deal: circulaire economie,
medicijnresten uit het water en een gezondmakende
zorgomgeving. Het zijn er teveel om in deze nieuwsbrief op
te noemen.
Op de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober 2019) krijgt
iedere deelnemer van de Green Deal de gelegenheid te laten
zien wat hij doet. Dat gebeurt in het landelijke congres
over de Green Deal Duurzame Zorg. Dus noteer die datum
in je agenda en doe mee!
Agenda




European Healthcare Climate Summit, Londen,
congres duurzame ziekenhuizen, 11 september
2019
ISQua, Internationaal congres over kwaliteit, Cape
Town, Zuid-Afrika, 20-23 oktober 2019

Op 10 oktober 2019, de Dag van de
Duurzaamheid, vindt het landelijke
congres Green Deal Duurzame Zorg
plaats. Niet alleen is dit een moment om uw
ervaringen en resultaten te delen, maar ook
om u te inspireren door de ervaring van
anderen. Daarnaast verwelkomen we de
nieuwe ondertekenaars en krijgt u de
gelegenheid om een workshop te volgen.
Vul voor 19 juli de enquête in!
Het congres is gericht op het delen van
kennis. Daarom horen wij graag welk
onderwerp uw interesse heeft. Deel met
ons uw voorkeuren voor dit congres via
deze korte enquête.

Meld u aan als partner van de Green Deal:
duurzamezorg@minvws.nl

Sectorale Routekaarten
Met het opleveren van de sectorale routekaarten op 1
mei jl. heeft de Zorg voldaan aan de afspraken die zijn
gemaakt in het kader van het Klimaatakkoord.
De uitkomsten
Verschillende scenario’s met
verschillende prijskaartjes en
verwachtingen
over
het
bereiken van de doelstellingen.
Het behalen van het streefdoel
voor 2030 (49% minder CO2
uitstoot) en het einddoel in 2050
met nagenoeg nul kan alleen
onder bepaalde condities, zo blijkt uit het onderzoek dat
ten grondslag ligt aan de scenario’s.
Daarnaast gelden de randvoorwaarden dat realisatie op
een natuurlijk moment plaatsvindt en dat het de kwaliteit
van de zorg niet mag schaden. De kosten van de
verschillende scenario’s zullen op basis van de individuele
routekaarten die de komend 1,5 jaar beschikbaar komen
steeds beter te bepalen zijn. Als voorbereiding op de vraag
hoe additionele kosten kunnen worden gedekt met
beschikbare middelen vinden in de komende maanden
enkele onderzoeken plaats. Hierbij wordt gekeken naar
bekostiging, mogelijke subsidies, belastingmaatregelen en
financiering door banken, institutionele beleggers en
investeerders. Een interessant initiatief van de banken is
o.a. het rapport van Bricks naar Clicks. Maar ook de
specifieke arrangementen die door de verschillende
banken worden aangeboden om de duurzaamheid binnen
de zorgsector te bevorderen is voor de individuele
instelling de moeite waard. Banken zetten dit onderwerp
ook in om zich te onderscheiden.

TERUGBLIK - Tweede ondertekening Green Deal
Duurzame Zorg
In het bijzijn van Minister Bruins heeft 15 mei 2019 de
tweede ondertekening van de Green Deal Duurzame
Zorg
plaatsgevonden.
Er
hebben
32
partijen
ondertekend, wat betekent dat een totaal van 164
partijen zich vanaf nu actief inzet voor een duurzame
toekomst in de zorg. Bekijk hier het filmpje.
Energieverbruik van gebouwen waarin langdurige
#zorg plaatsvindt nu te volgen in 1 dashboard.
@Het_Kadaster @minvws @statistiekcbs

Aan het woord:
Nandi Steegman – Hart van Vathorst
De tweede ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg vond plaats in het
Hart van Vathorst (Amersfoort), een bijzondere plek. Dit gebouw herbergt twee
zorginstellingen, een kindercentrum, een kerk, én een restaurant. De diversiteit
aan organisaties stimuleert contact tussen verschillende generaties en groepen.
Zo vertelt Nandi Steegman (manager Bijzondere Gasten): “Iedere donderdagochtend verlaten de peuters van Bzzzonder even hun kindercentrum om de andere
bewoners een bezoekje te brengen. De ‘opa’s en oma’s’ fleuren hier helemaal van
op: kinderen kletsen voluit en doen lekker, waardoor de bewoners ook wat meer
uit hun schulp komen”. Als manager van het restaurant denkt Nandi veel na over
verduurzaming: “In het restaurant maken we duurzame keuzes door lokaal,
biologisch en duurzaam in te kopen. We proberen zo min mogelijk weg te gooien.
We maken bijvoorbeeld croutons van oude boterhammen en bouillon van overgebleven groenten”. Maar verduurzaming vindt niet alleen in het restaurant plaats.
Zo beschikt het Hart van Vathorst sinds kort over een elektrische rolstoelfiets en
wordt de kerk overkoepeld door een groen dak. Het Hart van Vathorst is een
dynamische locatie. De vier organisaties werken nauw samen en hebben
duurzaamheid hoog op de agenda staan.
Meedoen aan deze rubriek? Stuur een mail naar duurzamezorg@minvws.nl

Volg @DuurzameZorg
op Twitter voor ontwikkelingen, nieuws en
updates. Powered by
@rivm & @minvws

Circulair werken in de zorg: Programmaplan Intrakoop en NEVI Zorg
Ieder jaar geeft de zorgsector 18,8 miljard1 uit aan inkoop. Op verzoek van de ministeries
IenW en VWS hebben Intrakoop en NEVI Zorg een programmaplan (2019) opgesteld om een
impuls te geven aan circulair inkopen in de zorg. In de tweede helft van 2019 start het
programma met:





Verschillende workshops (oktober en november)
Het opstellen van criteriadocumenten voor implantaten, medische disposables, geneesmiddelen en diagnostisch
onderzoek (gereed voorjaar 2020)
Een congres (voorjaar 2020)
Vier pilots bij tientallen zorginstellingen op de thema’s afval, deeleconomie, eten en drinken, en onderhoud
(voorjaar 2020).

De communicatie hierover verloopt via Intrakoop. Daarnaast zal er in de zomer van 2019 worden gewerkt aan een
meerjarig programmaplan ‘circulair werken’. Dit plan is naar verwachting gereed in het najaar van 2019.
1

Factsheet Jaarverslagenanalyse Gezondheidszorg 2011-2016, Intrakoop

Geef je op voor de ‘Energiestrijd Zorghuizen’
De komende wintermaanden vindt de ‘Energiestrijd
Zorghuizen’ weer plaats. Hiermee bespaart uw
organisatie in CO₂-uitstoot én euro’s. De Energiestrijd
is een beproefd concept waarbij zorglocaties tegen
elkaar ‘strijden’ om gas- en elektraverspilling te
voorkomen met behoud van comfort. De winnaar
wacht een feest en ieder deelnemend huis kan van de
opbrengst wat leuks gaan doen. Meer informatie en
voorbeelden: www.urgenda.nl/energiestrijd

Het ministerie IenW en DG Environment (Europese
Commissie) hebben 13 mei jl. een ‘Workshop on
Pharmaceuticals’ georganiseerd in Brussel. Er
waren 80 deelnemers uit 20 landen (o.a. de
farmaceutische industrie, gezondheidszorg en NGO’s.
Vanuit het ministerie VWS is de NL aanpak voor
medicijnresten uit het water gepresenteerd. Het
gedeelde beeld is dat het een complex probleem is
waarbij ketenaanpak en internationale samenwerking
de weg naar de oplossing is. Aanknopingspunten
worden gezien in het EU document ‘pharmaceuticals in
the environment’ en AMR aanpak. De toegang tot de
zorg en de benodigde medicijnen staat niet ter
discussie.

Programma ‘Verduurzaming Voedselbeleid’
Stichting Eten+Welzijn en Platform Patiënt en Voeding starten een
samenwerkingsverband met het programma “Verduurzaming voedings- en
voedselbeleid”. Het programma vergroot de kennis over de gezondheids- en
milieueffecten en streeft ernaar dat gezonde en duurzame voeding de norm
wordt. Drie activiteiten staan centraal: het organiseren van jaarlijkse regionale
duurzaamheidtafels voor zorgbestuurders, het opstarten van lerende netwerken
tussen managers, cliënten en experts, en het uitgeven van verhaallijnen waarbij
(cliënt)ervaring, kennis en toepassing in beeld worden gebracht. Meedoen of
meer informatie? Kijk op https://www.etenwelzijn.nl/duurzamezorg

Colofon
De Green Deal Duurzame Zorg nieuwsbrief is een gezamenlijke productie van de leden van de regiegroep
Duurzame Zorg. De regiegroep is gericht op de ondersteuning van de zorgorganisaties bij de ontwikkeling en
uitvoering van plannen die de resultaten genoemd in de Green Deal realiseren. Zij bestaat uit bestuurders en
experts uit verschillende (overkoepelende) organisaties.
Zie voor meer informatie: https://www.greendeals.nl/green-deals/duurzame-zorg-voor-gezonde-toekomst
Contact
Projectteam Green Deal Duurzame Zorg
E: duurzamezorg@minvws.nl
Volg ons op Twitter: @duurzamezorg
Aanmelden/afmelden nieuwsbrief: duurzamezorg@minvws.nl

