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Climate changes have a major impact on our health
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http://www.who.int/phe/infographics/environmental-

impacts-on-health/en/



Two-way exchange

5http://www.who.int/phe/infographics/environmental-impacts-on-health/en/

Effect of climate change/pollution on health/disease.

Effect of health care sector on the environment.

Lancet 2018; 392: 2479-514  



Health care footprint as % of national footprint
In the Netherlands this footprint  is 5.9 % of the national footprint. This is much
higher than the global average of 4,4% . Additionaly the contribution of methane
appears to be higher than average too.



“Health care’s climate footprint is 

equivalent to 4.4% of global net emissions” 

 The health sector, whose mission is protecting and promoting 
health, makes a major contribution to the climate crisis — the 
greatest health threat of the 21st century — and therefore has an 
important role to play in resolving it. 

 The global health care climate footprint is equivalent to the 
annual greenhouse gas emissions from 514 coal-fired power 
plants. 

 If the health sector were a country, it would be the fifth-largest 
emitter on the planet 

duurzamezorg@minvws.nl



4 pijlers Green Deal

•Keten

•Voorschrijven

•verspilling

•MVI

•circulair
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1) R&D, technische consultancy, verzekeringen, juridische diensten, marketing, wasserij, etc

Bron: Gupta analyse 

Van 11 Mton CO2 die zorg uitstoot = 80% 

afkomstig van energie van gebouwen, reisbewegingen en 

geneesmiddelen

Aandeel in totale CO2-voetafdruk gezondheidszorg

[Percentage; 100%=11 Mton CO2]

18%

Energie van gebouwen Geneesmiddelen
Bedrijfs-

activiteiten1

3% 10%38%

6%

3%

22%

Reisbewegingen 

patiënten en 

zorgmedewerkers

Medische apparatuur &

instrumenten

Overig:

• Transport

• Brandstoffen, chemicaliën

• Voedsel en catering

• Constructie

• ICT

• Water en sanitair

Papier



Pijler 1: CO2-

reductie

Doel

 CO2-reductie 2030 (-49% t.o.v. 1990) 

 2050 (klimaatneutraal; Klimaatwet)

Brancheorganisaties en zorginstellingen

 Routekaarten CO2-reductie opstellen (handleidingen voor individuele routekaarten)

 Bewustwording vergroten

 Goede voorbeelden uitwisselen

Overheden, zorgverzekeraars, banken 

 Ondersteuning kennisontwikkeling (samen met partijen)           

 Oog voor mogelijke belemmeringen (wegnemen)

 Financiële incentives en voorwaarden bekijken

Leveranciers

 (gezamenlijk) Inbrengen van innovaties
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Pijler 2: circulair werken

De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een 

(tussen)doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen en in 

2050  heeft Nederland een circulaire economie. 

Om ambitie deze te ondersteunen en circulair werken in de zorg te bevorderen: 

1. Programmaplan circulair 2019 en 2020 (Intrakoop en NEVI)

• Workshops (eind 2019)

• Criteriadocumenten (eind 2019 / begin 2020)

• Pilot afval, deeleconomie, Pilot eten en drinken en onderhoud (2020)

• Congres (half 2020)

2. Meerjarig programmaplan circulair werken: kennis opschalen, ketenaanpakken 

initiëren en internationaal samenwerken.



Duurzaam/ Maatschappelijk Verantwoord

Inkopen (MVI)
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 Refuse: prevent raw materials use/ no medicine

 Reduce: decrease raw materials use/less medicine

 Renew: redesign product or proces in view of 

circularity

 Re-use: use product/medicine again 

 Repair: maintain and repair product/medicine robot

 Refurbish: revive product/medicine robot/pharmacy

 Remanufacture: make new product from second hand

 Re-purpose: re-use product but with other function

 Recycle: salvage material streams with highest possible 

value

 Recover: incinerate waste with energy recovery

High

Low

Order of priority

Levels of circularity: 10 R’s

© J. Cramer, 2015
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Pijler 2: medicijnresten uit water
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27 

October 

2017

Ministry of Infrastructure and the Environment
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• Pharmaceutical residues from water

• An estimated 140 tons of pharmaceutical residues are 
discharged via water treatment plants into Dutch waters 
annually. 

• 90% originates from households

• 10% from hospitals and care facilities 

• Additionally an estimated 30 tons of X-ray contrast agents are 
discharged every year. 

• These numbers are expected to increase
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Pijler 4: Gezondheidsbevorderende leefomgeving 



Top draagt DZH integraal uit;in strategie verankerd

Basis geeft duurzaamheid betekenis in praktijk 

 Duurzaamheid van containerbegrip naar integrale drager van healing planet
and healing patients

 Integreer duurzaamheid in visie, strategie en (jaar)plan & -doelen; 
haakjes nodig in planning & controlcyclus!

 Geef zorgprofessionals, inkopers, vastgoedspecialisten en andere 
medewerkers de ruimte voor initiatief en ondersteun dat.  

 Nieuwe normaal; patient & planet centraal!

 Spreek en straal in alles deze ambitie uit!

 Practice what you preach…kom op de fiets…! 

 Wetenschappelijke Verenigingen & beroepsorganisaties veranker in 
Strategie & Actie 

 En..VWS & partijen veranker DZH in het volgende Hoofdlijnen Akkoord                                                                  



Duurzame zorg voor een 

gezonde toekomst...

Sustainable development goals



Discussuiepunt:Dimensie 7?

IHI? NIAZ-QMentrum? JCI ? HKZ?

Duurzaamheid als onderdeel van kwaliteit…

Stel jezelf steeds de vraag: Is dit duurzaam? 

Duurzaamheid is een onderdeel van al onze 
afwegingen over de zorg…!



….duurzame dialoog


