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De vereniging Milieu Platform Zorgsector (MPZ) 
60 ziekenhuizen, 160 care instellingen, sinds 1994 

Duurzame bedrijfsvoering in de intramurale zorg. 
O.a. 
- Beleid, actieplannen, monitoren, rapportage, 
- Wetgeving
- Energie, water, 
- Afval, gevaarlijk afval, grondstoffen
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6e IPCC rapport 2021: 
Mens is oorzaak van de opwarming



Waarom aan het werk
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Absolute koolstofbudget om < 1,5°C te blijven:

400 Gton CO2 (67% zekerheid)
500 Gton CO2 (50% zekerheid)

De jaarlijks uitstoot is 42 Gton, 

Op deze voet is het resterende 
CO2 budget binnen 10 jaar op.

Bron  6e IPPC,  KlimaatHelpdesk, artikel PBL&UU

https://www.klimaathelpdesk.org/


De Green Deal duurzame Zorg 

2015-2018 Green deal zorg 1.0, initiatief MPZ

2018-2022 Green deal zorg 2.0, 
MPZ + Cathy van Beek

+ ZN, NVB, NFU, NVZ, ActiZ, GGZ NL, VGN, … 



2018 - 2022 Green Deal Zorg 2.0

Regie via VWS, zorgbranches, NVB, ZN, MPZ

Pijlers 
- klimaat (concreet werk)
- circulair
- Medicijnresten uit afvalwater
- gezonde werk- en leefomgeving



>90% milieuprestatie ziekenhuis
is bepaald door

1. Dagelijks energieverbruik 

2. Vervoer 

3. Medicijnen 

4. Vastgoed materialen

5. Voeding

6. Afval (o.a. medische hulpmiddelen, 
disposables)



De Groene Zorg Alliantie

➢ Groene IC 

➢ De commissie Groene IC van de Nederlandse 
Vereniging voor Intensive Care (NVIC) is gestart

Doe mee met deze zinvolle commissie met VEEL 
positieve energie



Beleid en wetgeving



De wetgeving

• Dagelijks energieverbruik = wet

• Vastgoed = wet

• Vervoer = bijna wet

• Voeding = niets

• Medicijnen = niets

• Afval (o.a. medische hulpmiddelen, 
disposables) = wet



Beleid

• 55-60% CO2 reductie ziekenhuis in 2030

=

• van aardgas af, 

• elektra besparen

• inzet duurzame energie

• elektrische auto, 

• e-health, minder vervoer, 

• minder vliegen



Wetgeving energie

• Klimaatwet

• EPBD = Europees 1x 4 jaar rapport 

• Activiteitenbesluit

• Bouwbesluit

•



Wetgeving energie

• EPBD IV   2023 = Europees
• CO2 maatregelen
• 2027 energielabel eisen
• 2030 nieuwbouw CO2 neutraal

• Nederland volgt Europa
• + Processen: alle maatregelen tvt <5 jaar
• + nieuw 2023 vervoer: 55% CO2 reductie 

in 2030 voor bezoekers, woonwerk en 
zakelijk vervoer





Beleid 50% minder 
grondstofverbruik in 2030

•Het verbruik van alle grondstoffen 
stijgt in de wereld enorm, en loopt de 
komende generatie vast in vervuiling 
en schaarste.

• = verminderen restafval, preventie, 
minder disposables, langere 
levensduur producten



De wetgeving rond afval

Afvalscheiden is verplicht voor alle te 

scheiden en her te gebruiken 

afvalstromen

Afvalscheiden is goedkoper, 

dus doen

Specifiek ziekenhuisafval = dure stroom 

en kan veel kleiner door beter gedrag



De boodschap

VRAAG DE VERPLEGENDEN OM RAAD

- Wat kan minder

- Wat kan anders

Vraag het bestuur om hulp voor 

verduurzamen (milieucoördinator, 

inkoper)

Deel deze uitkomsten via UW 

milieucoördinator met MPZ, dan maken 

wij daar antwoorden of projecten bij

VRAAG DE VERPLEGENDEN OM RAAD

- Wat kan minder

- Wat kan anders



Spreek KNMG, FMS, het onderwijs, en 

het eigen bestuur aan. 

Het is niet het probleem van onze 

kinderen



Vragen?


