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Minister Ernst Kuipers: 

Duurzame zorg is belangrijk om de 
planeet leefbaar te houden: 
“…energiebesparing, beter geïsoleerde 
gebouwen, elektrisch vervoer, minder 
afval…”. 
 
De minister praat met veel partijen, 
zodat de ziekenhuizen en zorgcentra 
nóg beter gaan zorgen voor mens en 
milieu. 
 
Woordzoeker 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
De energiecampagne Zorg voor Energie volg je op  
#JeDagelijkseDosisDuurzaamheid #JDDD 
 
www.milieuplatformzorg.nl/energiecampagne 
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Start energiecampagne Zorg voor 
Energie 
10 oktober 2022 start in 150 
ziekenhuizen en zorginstellingen in 
Nederland de campagne Zorg voor 
Energie. Deze week zijn er acties voor 
energiebesparing in de zorg. 
  
 
Hoe was het vroeger? 
Ja, velen herinneren de kolenkachel in 
de kamer nog wel. Sjouwen met de 
kolenkit, stof in huis, en als de kachel 
eenmaal brandt heerlijk om erbij te 
zitten. De kachel mocht niet meteen 
aan. Nee pas als het echt koud werd, 
kwam in het najaar het moment om 
de kachel aan te steken. 
Pantoffels en borstrok aan, ’s avonds 
de gordijnen dicht, een koud toilet, en 
als het vriest ijsbloemen op de 
ramen. Velen hebben het 
meegemaakt. 
 
 
Energieprijzen zijn hoog 

De energieprijzen zijn nu hoger dan 
ooit. Per huishouden stijgen de 
energiekosten naar 2-3 euro per m3 
aardgas en 1 euro voor een kWh bij 
de huidige prijzen. Het zuinig omgaan 
met energie is daarom ook in de zorg 
belangrijk. 
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Klimaat vraagt ook om actie 
Ook de aarde vraagt om zuinig 
omgaan met aardgas. Er wordt zoveel 
gestookt dat de lucht steeds meer CO 
bevat. Dat geeft de klimaatcrisis. We 
krijgen steeds vaker warme zomers, 
zoals dit jaar. Het weer wordt 
onvoorspelbaar. 
Daarom is de afspraak gemaakt om 
van het gas af te gaan. In de 
komende 25 jaar moet dat lukken. 
 
De hete zomer van 1976 

Die zomer van 1976 kunnen velen 
zich nog wel herinneren: warm, 
warmer en het bleef maar droog. 
Toen hadden we pech en lag 
Nederland in een hittepiek. Nu ligt de 
hele wereld in een hittepiek, zoals de 
plaatjes hieronder latent zien. 
 

 

 
  Zomer 1976    Zomer 2022 
 

bron: https://data.giss.nasa.gov/ 
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De slaapkamertemperatuur 
‘s Nachts onder de wol kan de 
temperatuur in huis naar beneden. 
Overleg wat u prettig vindt. Kan de 
verwarming met een extra deken 1 of 
2 graden lager? 
 
Vermijd tocht 

De temperatuur goed instellen is van 
belang, maar pas op voor tocht. U 
weet dat wel. Je moet om het warm 
te hebben niet in de tocht zitten. Dus 
niet te dicht bij het raam of de deur. 
Met een lekker vest aan. 
 

 
 
Is uw familie ook aan de slag? 

Wellicht zegt uw familie al “Oh wat is 
het hier heerlijk warm. Thuis doen we 
de verwarming niet meer zo hoog.” 
Ook voor de medewerkers en familie 
zijn er tips. Ze kunnen het zwart/wit 
plaatje lezen met de camera van hun 
mobieltje. Dan zien ze tips voor thuis. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


