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Groene Zorg Alliantie: Evelyn Brakema, Else de Ridder, Anouk van der Schot, Laura
Warmerdam, Inge Schepens
Met hulp van: Jeroen van Roosmalen, Adriaan van Engelen, Harriette Laurijsen,
Marleen Kuyt, Suzanne Oudmaijer
Green Teams vanuit: Adrz, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Alkcare, Alrijne, Altrecht
GGZ, Amstelland, Amsterdam UMC, Anna ziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek,
Atlant, BovenIJ ziekenhuis, Bravis ziekenhuis, Cello, Cicero Zorggroep, Cosis, CWZ,
De Haagse Hogeschool, de Hartekamp Groep, De Zorgambassade & OLVG,
Deventer Ziekenhuis, Diakonessenhuis Utrecht, Dichterbij, Elkerliek, Erasmus MC,
ETZ, Flevoziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Fundis Vastgoed / WelThuis,
Gelderse vallei, Hagaziekenhuis, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, HUS
(huisarsten Utrecht Stad), Ikazia Ziekenhuis Rotterdam, Isala, Jonge Arts
Maatschappij en Gezondheid, Kwintes, LUMC, Maasstad Ziekenhuis, Magentazorg ,
Martini Ziekenhuis, MCL, Meander Medisch Centrum, MUMC, Nij Smellinghe
ziekenhuis, NVOG, OLVG, Pro Persona, Radboud universiteit , Radboudumc,
Reinier de Graaf, Rijndam Revalidatie, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem, ritsema, Rivas
Zorggroep, RIVM, RKZ, SKB Winterswijk, Spaarne Gasthuis, St Antonius Ziekenhuis,
St Jansdal, Treant zorggroep, UMC Utrecht, UMCG, VieCuri, VWS, Wilhelmina
Ziekenhuis Assen, Ziekenhuis Rivierenland Tiel, ZMC, Zorgambassade, Zuyderland
Externen: Maarten Labots

Introductie GZA algemeen door Evelyn Brakema
De Groene Zorg Alliantie wil de vergroening van de zorg katalyseren door te verbinden. Dit
doen we door te faciliteren dat kennis snel met elkaar gedeeld wordt, door elkaar te
inspireren (bijv door bijeenkomsten als deze) en door één krachtige stem te vormen waar
nodig. Zo hebben we in november het ministerie van VWS opgeroepen om ons ook als
Nederland te commiteren aan een internationaal voorstel voor een klimaat-vriendelijk en
klimaat-bestendig zorgsysteem, en met succes!
We zijn in maart begonnen, omdat we merkten dat er veel verschillende groene
zorgcommissies ontstonden; we wilden voorkomen dat elke commissie zelf het wiel zou
moeten uitvinden. Inmiddels zijn we zo’n 25 commissies sterk, en in november wonnen we
de publieksprijs Beste Groene Zorg Idee van het congres duurzame zorg. Vandaag willen
we de start maken van een uitbreiding van ons netwerk met Green Teams!
Voor meer informatie, zie www.groenezorgalliantie.nl.

Introductie GZA Green Teams door Else de Ridder
Er hebben zich 60 instellingen aangemeld, die samen 123 Green Teams
vertegenwoordigen. Het overgrote deel (102) komt uit de ziekenhuiszorg. Van alle Green
Teams komt het grootste deel van de OK, en daarna instellingbreed. De meeste Green
Teams omschrijven zichzelf als ‘enthousiaste beginnelingen’. Ook zijn er veel Green Teams
die ‘al goed op weg’ zijn. Een enkeling omschrijft zichzelf als ‘expert’.

Keynote door Maarten Labots
Oud-voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, met als hoofdzakelijke tips:
• Durven en gewoon doen
• Zorg dat je je doelen duidelijk voor ogen hebt en durf keuzes te maken, te focussen
• Er is veel expertise en kennis in jullie netwerk, gebruik die!
• Laat je boodschap aansluiten bij de ontvanger
De slides die Maarten gebruikt heeft zijn bijgevoegd in de mail.
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Diakonessenhuis (Franca Kerstens - beleidsadviseur duurzaamheid): Sinds 2 jaar is
dit Green Team bezig, bestaande uit o.a. artsen, beleidsadviseurs,
verpleegkundigen, hoofd inkoop. Het doel is om zo min mogelijk belasting op het
milieu te genereren en daar werken ze aan door o.a. het voeren van campagnes en
een voedselquiz. Als je de voedselquiz wil inzien of ook wil gebruiken, mail dan naar
fkerstens@diakhuis.nl.
LUMC - PHEG (Eva Visser - coördinator Green Team Public Health en
Eerstelijnsgeneeskunde): Dit Green Team is actief op een onderzoeks- en
onderwijsafdeling dus opereren met name op een kantoor. Ze werken dus o.a. aan
printchallenges, keuzehulpen (cadeaus, dienstreizen, lunch, woon-werkverkeer),
biodiversiteitsbingo voor afdelingsuitje. In de toekomst liggen er ook plannen buiten
het kantoor om de werkzaamheden van de afdeling in onderzoek en onderwijs te
vergroenen en inspiratiesessies met hoogleraren te organiseren. De keuzehulpen
zijn meegestuurd met de notulen.
Rijnstate (Elmar Hemlich - anesthesioloog): Dit Green Team organiseert een
scholingsdag over de impact van narcosemiddelen, gaat werken aan het afvangen
van narcosegassen voor circulair gebruik en efficiënter gebruik van luchtbehandeling
na de verbouwing. Ook gaan ze werken aan het opnemen van duurzaamheid in de
organisatiestructuur in overleg met de Raad van Bestuur. Daarnaast wordt een
grootschalig project gestart om van disposables naar herbruikbare materialen over te
gaan.
Radiologie Erasmus MC (Maarten Dirks): Sinds 2 jaar is dit Green Team bezig met
een focus op het voorkomen van lozing van röntgencontrastmiddelen. In een pilot
met 5 andere ziekenhuizen kregen patiënten na CT-onderzoek met contrast
plaszakken mee. Nu komt er van deze pilot een doorstart om alle patiënten die CTonderzoek met contrast ondergaan in het Erasmus MC plaszakken mee te geven.
Daarnaast wordt lozing verminderd door een nauwkeurig gekozen dosis
contrastmiddel en recyclen van contrastmateriaal restanten. Het Green Team werkt
naast contrastmiddelen ook op andere manieren aan bewustwording en recycling.
Rivas Zorggroep (Jasper de Bruin): Sinds afgelopen najaar is dit Green Team snel
gegroeid met als basis de pijlers van de Handreiking Groen, Groener Groenst van De
Jonge Specialist. Het Green Team is nu bezig met een formeel plan van aanpak om
te presenteren aan de Raad van Bestuur. Dat sluit aan bij de aandacht die binnen de
organisatie al is voor duurzaamheid. Het Green Team gaat de komende tijd op zoek
naar een manier om top-down en bottom-up met elkaar te verbinden.
Radiologie en Nucleaire Geneeskunde AUMC AMC (Ruben Edelman): Sinds een
jaar is dit Green Team bezig met refuse, re-use en recycle. Dit bestaat o.a. uit
projecten met plaszakken, papieren bijsluiters en het energievraagstuk. Hierbij is veel
aandacht voor het creëren van draagvlak creëren en communicatie.
AUMC Ziekenhuisapotheek (Anne van Schip en Fleur Sinkeler): Dit Green Team is
recent begonnen en heeft plannen op korte termijn (bewustwording medewerkers en
afvalverwerking binnen apotheek) en lange termijn (verminderen afval medicatie en
hulpmiddelen, scheiden en recyclen plastic). Bij de Groene Zorg Alliantie zijn ze op
zoek naar het delen van landelijk succesvolle projecten (vooral ook hoe dat
succesvol is geworden), voorkomen dat iedereen het wiel opnieuw uit moet vinden
en hulp bij strategisch implementeren van ideeën.
Radboud UMC OK (Sandra Lako - anesthesioloog): Dit Green Team bestaat al 10
jaar en is sinds 4 jaar erg actief met o.a. de pijlers energiereductie (luchtbehandeling
stand-by) en circulariteit (refuse, re-use).
UMCG Urologie & chirurgie (Femke van der Zant - PhD student): Dit Green Team
heeft recent de duurzaamheidsprijs gewonnen voor hun project om gebruik van
celstofmatjes te verminderen en te verduurzamen. In dit project gaan ze
gewoontegedrag analyseren en op zoek naar een meer duurzame variant van

•

celstofmatjes met als doel 40% reductie van gebruik celstofmatjes in 3 jaar en
nationaal implementeren van resultaten.
Radboud UMC MDL (Myrte Neijenhuis): Dit Green Team in oprichting heeft de eerste
stappen gezet in het verminderen afval op endoscopiekamers door patiënten te
schaduwen en bij te houden welk afval ontstaat en of dat echt nodig is. Nu wordt
gewerkt naar toepassing van de bevindingen.

WVTTK
Brief Zorg voor Klimaat, CO2-assistent, Duurzame Verpleegkundige en MED-ZERO naar
ministeries om op te roepen tot planetary health en duurzaamheid in hele
onderwijskolom in Nederland én snelle transitie naar een duurzame zorgsector. Wordt
getekend door de GZA en aangesloten commissies, maar niet door Green Teams onder de
GZA. Green Teams kunnen deze wel zelf onderschrijven als het als open manifest
beschikbaar komt via Zorg voor Klimaat. Voor meer informatie hierover, mail naar
zorgvoorklimaat.onderwijs@gmail.com.

Berichten uit de chat
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Link voor de Signal groep: een inspiratie netwerk ‘klimaat netwerk zorg’ op Signal
waar bijna 150 geïnteresseerden uit de zorg ideeën, tips en duurzame evenementen
delen
Handreiking van de Jonge Specialist: “Groen, Groener, Groenst”
Interessante praatjes om terug te kijken
Ventilatiesysteem (bij bepalde operaties op lagere stand)
o “het schijnt dat het ventilatiesysteem enorm veel stroom kost. Door dit in de
nacht uit te zetten, schijn je duizenden euros te verdienen. Maar dan moet
dit wel geregeld worden (en men moet er dus aan denken)”
o “En je moet dus wel een systeem hebben wat makkelijk uit en aan kan, of één
OK in de nacht aan laten staan voor de spoedgevallen”
13 Adviezen om als vakgroep anesthesiologie de OK te vergroenen

