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Green Deal Zorg 

 Klimaat: energietransitie en CO2-reductie  

 Hergebruik schaarse grondstoffen: circulaire economie 

 Schoon water: medicijnresten er uit 

 Welzijn en gezondheid: groene leef- en werkomgeving 

 

 Afspraak: veranderingen versnellen. 



Wie gaan er mee aan de slag? 

 Zorgaanbieders (brancheorganisaties, individuele instellingen, 

‘ambassadeurs’, beroepsverenigingen) 

 Bedrijven (leveranciers van producten en diensten, zoals Intrakoop en Signify) 

 Financiële wereld (zorgverzekeraars, banken, pensioenfondsen) 

 Kennisinstellingen (zoals MPZ, RIVM, TNO, ZonMw) 

 Overheden (ministeries, gemeenten, omgevingsdiensten) 



Wat gaan partijen doen? 

Klimaat: CO2-reductie 

 Doel:  

 CO2-reductie 2050 en 2030 (Klimaatwet) 

 Beperken gezondheidseffecten 

 Hoe: Routekaarten voor energiebesparing vastgoed zorginstellingen (eerst branchebreed, daarna per 
instelling) 

 Nodig:  

 Facts & figures energiegebruik: CBS en Kadaster 

 Instrument om te meten en te monitoren 

 Kennis over maatregelen en aanpak: oprichten kennisnetwerk/centrum maatschappelijk vastgoed 

 Financiering (inzicht in kosten en financieringsopties) 

 Normering en handhaving 

 

 Ook: mobiliteit, e-health, extramuralisering zorg 

 



Wat gaan partijen doen? 

Circulaire economie 

 Doel: zuinig met grondstoffen, tegengaan verspilling en afval, vergroening 

zorgpaden (textiel, onderhoud, voedsel, afval) 

 

 Hoe: 

 Richtlijn duurzaam inkopen 

 Focus op textiel, onderhoud, voeding en afval 

 VWS: Focus op (medische) hulpmiddelen 

 Benutten inkoopmacht zorgsector 

 



Wat gaan partijen doen? 

Medicijnresten uit water 

 Doel: schoon water (röntgencontrastmiddelen, pijnstillers, antibiotica, 

psychofarmaca, anticonceptie) 

 Hoe: met ketenaanpak. 

 Ontwikkeling en toelating 

 Voorschrijven en gebruik 

 Afval en zuivering 

 

 

 

 



Wat gaan partijen doen? 

Gezondmakende leefomgeving  

 Doel: leefomgeving zorginstellingen ‘vergroenen’ (buiten- en binnenklimaat, 

voeding) 

 Hoe: 

 Kennisbehoefte en kennisontwikkeling 

 Inventarisatie effectieve interventies (herstel, welbevinden)  

 Lerende netwerken 



Uitwerking Green Deal Zorg. 

Medio februari 2019: 

 Welke maatregelen nodig 

 Welke kennis nodig 

 Welke operationele en financiele ondersteuning 

 Hoe voortgang monitoren 

 

 Nieuwe partijen welkom! 

 Regiegroep van zorgbestuurders. 



Waarom een VWS-programma 

duurzaamheid zorg? 

 Regeerakkoord: kabinetsbrede opgave (dus ook VWS). 

 Zorgsector wil landelijk aanspreekpunt (vraag om ‘regie’) 

 Ondersteuning zorgsector bij verduurzaming en uitwerking Green Deal 

(agendering, kennis, ontwikkeling instrumenten, onderzoek, communicatie, 

monitoring e.d.) 

 Actieve rol in ontwikkeling landelijk milieu- en klimaatbeleid (bv normering, 

monitoring en handhaving) 

 Samenhang met ander VWS-beleid (bv kostenbeheersing, kwaliteitsbeleid, 

preventie) 

 Door: ‘dedicated team’ intern en extern, kwartiermaker en ambassadeurs, 

kennisinstellingen (o.a. RIVM) 



Welke puzzels ervaren we? 

 Beleid: vertrouwen of controle? 

 Kennis: bij de zorg en bij ons 

 Veranderaanpak: wat werkt, regio---wijk 

 Samenhang andere beleidsprogramma’s: veel ambities 

 Capaciteit: kwantitatief en kwalitatief 

 .... 



De Green Deal Zorg is van de zorg! 

Vragen? 


