
Commitment COP 26 – Nederland 

 
Het Verenigd Koninkrijk heeft in de aanloop naar de internationale klimaatconferentie in Glasgow 
begin november 2021 (COP26) een initiatief gelanceerd waarbij aan bewindslieden van 
volksgezondheid wereldwijd is gevraagd om een commitment aan te gaan op het bevorderen van 
duurzame en klimaatresistente gezondheidszorg. De minister en staatssecretaris van VWS steunen 
dit initiatief met de volgende commitments. 

 
Klimaatresistentie 

De minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van Nederland committeren 

zich aan de volgende ambities voor klimaatadaptatie: 

1. Ervoor te zorgen dat gezondheidsrisico’s een integraal en belangrijk aspect blijven van de 

Nationale Adaptatie Strategie van Nederland 

2. Systematisch gezondheidseffecten te monitoren in Nederland die gerelateerd zijn aan 

klimaatverandering  

3. Regelmatig (ten minste elke vier jaar) een beoordeling te maken van de kwetsbaarheden van 

klimaatverandering op het terrein van gezondheid voor de Nederlandse bevolking 

4. De voorbereiding van de zorgsector te stimuleren op verwachte effecten van klimaatverandering 

in Nederland in de komende tientallen jaren, in het bijzonder (gezondheidseffecten van) hitte, 

stijgend zeewater, droogte en extreem weer, waaronder overstromingen 

5. Indien nodig te overwegen specifieke gezondheidsactieplannen te maken als onderdeel van de 

Nationale Adaptatie Strategie om gezondheidsrisico’s te verminderen en/of de voorbereiding van 

de zorgsector te coördineren of te faciliteren 

 

Duurzame zorg 

De Nederlandse regering heeft zich er in de Klimaatwet aan gecommitteerd om in 2050 de 

koolstofemissies terug te brengen tot netto nul. De Klimaatwet is erop gericht de 

emissiedoelstellingen van het Parijsakkoord te bereiken. De Nederlandse overheid heeft 

programma’s en actieplannen opgezet om netto nul emissies te bereiken voor alle gebouwen 

(waaronder zorggebouwen) en streeft naar transport met netto nul emissies en naar afronding van 

de energietransitie per 2050. De zorgsector is onderdeel van deze acties (vastgoed) en de 

programma’s zullen bijdragen aan de emissiereductie in de zorgsector. Om de emissies van de 

zorgsector verder terug te brengen, committeren de minister en staatssecretaris van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich aan de volgende ambities voor duurzame zorg: 

1. Regelmatig (ten minste elke vier jaar) een beoordeling uit te voeren van de ecologische 

voetafdruk (Inclusief broeikasgassen) van de zorgsector, inclusief de aanbodketen 

2. De zorgsector te ondersteunen om duurzame zorg te leveren (door te focussen op zorgpaden, 

duurzame behandelrichtlijnen en ontwikkeling van CO2-emissie arme alternatieven) 

3. De ontwikkeling van een duurzame en koolstofemissie arme aanbodketen voor de zorg te 

faciliteren 

 


