
Green Deal - Samen werken aan duurzame zorg  

 

Inleiding 

De klimaatcrisis is op dit moment de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Daar bestaat 
wereldwijd brede consensus over. Klimaatverandering en milieuverontreiniging leiden namelijk tot 
steeds méér en andersoortige zorgvragen, denk aan een toename van infectieziekten, hittestress, 
mentale klachten, allergieën, longaandoeningen, hart- en vaatziekten en neurologische ziekten en 
de introductie van zoönosen en ‘tropische ziekten’ in andere delen van de wereld. Dit zorgt voor  
stijgende druk op de zorg en zorgkosten. De noodzaak om te verduurzamen is daarmee groter dan 
ooit.  

De zorgsector maakt mensen beter, helpt ziekte te voorkomen en biedt mensen een goede 
kwaliteit van leven. Maar in Nederland is de zorgsector ook verantwoordelijk voor ongeveer 7% 
van de nationale voetafdruk in termen van CO2-emissie equivalent. Daarnaast is 4% van het afval 
in Nederland en 13% van het grondstoffengebruik (metalen en mineralen) toe te schrijven aan de 
zorg1. Met het leveren van zorg draagt de sector dus bij aan de klimaatcrisis. Het is deze paradox 
die de zorg wil doorbreken. 

De zorgsector werkt daarom aan ‘duurzame zorg’. Dat betekent ‘groene en klimaatneutrale zorg’ 
met minimale uitstoot van broeikasgassen en impact op de leefomgeving, geleverd met oog voor 
spaarzaam en circulair gebruik van grondstoffen en materialen. Met meer inzet op preventie, focus 
op gezondheid en het verminderen van de negatieve impact van zorg op het klimaat en milieu 
draagt de sector bij aan het beperken van de toenemende zorgvraag én aan de beweging richting 
passende zorg. 
 
In de Green Deal Samen werken aan duurzame zorg hebben partijen doelstellingen en acties 
afgesproken om in de periode 2023 tot en met 2026 nog méér te gaan doen aan het realiseren 
van duurzame zorg. Partijen committeren zich aan de volgende doelstellingen in vijf pijlers. 

I. Meer inzet op gezondheidsbevordering  

De zorgsector zet in op gezondheidsbevordering van patiënten/cliënten, zowel in de thuissituatie 
als in en rondom de eigen zorglocatie(s), alsmede inzet op gezondheidsbevordering van de eigen 
medewerkers in de zorg. Het gaat om het voorkomen van ziekte, creëren van een gezonde 
omgeving en het bevorderen van gezondheid en gezonde levensstijl. Dit zorgt voor meer gezonde 
levensjaren en een afname van het zorggebruik.  

Acties onder deze pijler zijn onder meer: 

- Bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid van de bevolking, patiënten/cliënten én 
medewerkers.  

- Inzet op gezonde, gevarieerde, meer plantaardige en duurzame voeding voor 
cliënten/patiënten en medewerkers.  

- Toepassen van nieuwe kennis en ervaring over een gezondheid bevorderende leef- en 
werkomgeving in en rondom zorglocaties. 

-  

II Het vergroten van de bewustwording en kennis  

Het is noodzakelijk dat alle professionals in de zorg, van bestuurder tot beleidsadviseur, en van 
zorgverlener tot facilitair ondersteuner, goed geïnformeerd zijn over de relatie tussen menselijk 
handelen, klimaatverandering, milieu-vervuiling en gezondheid.  

 
1 Steenmeijer, M.A, Pieters, L.I., Warmenhoven, N., Huiberts, E.H.W., Stoelinga, M., Zijp, M.C., Zelm, R. van, 
en Waaijers-van der Loop, S.L. (2022), Het effect van de Nederlandse zorg op het milieu. Methode 
milieuvoetafdruk en voorbeelden voor een gezonde zorgomgeving. RIVM Rapport 2022-0127, Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), te vinden op https://www.rivm.nl/publicaties/effect-van-nederlandse-
zorg-op-milieu-methode-voor-milieuvoetafdruk-en-voorbeelden-voor 
 

https://www.rivm.nl/publicaties/effect-van-nederlandse-zorg-op-milieu-methode-voor-milieuvoetafdruk-en-voorbeelden-voor
https://www.rivm.nl/publicaties/effect-van-nederlandse-zorg-op-milieu-methode-voor-milieuvoetafdruk-en-voorbeelden-voor


Acties onder deze pijler zijn onder meer: 

- Actief bijdragen aan het maatschappelijke debat over de relatie tussen menselijk handelen, 
klimaatverandering en milieuvervuiling, een gezonde leefomgeving en gezondheid.  

- Zichtbaar opnemen van (het belang van) preventie en duurzame zorg in strategie- en 
visiedocumenten van zorgorganisaties en zorgverzekeraars/zorgkantoren. 

- Duurzame zorg en het inzetten op gezondheid integraal en zichtbaar opnemen in beleids- 
en visiedocumenten van VWS.  

- Inbedden van duurzame zorg en Planetary Health in alle zorgopleidingen en in bij- en 
nascholingen bevorderen.  

- Meenemen van gegevens over de milieu-impact van diagnostische en 
behandelmogelijkheden in de (herziening van) (behandel)richtlijnen en keuzehulpen vanaf 
2026. 
 

III 55% minder directie CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraal in 2050 

Door het verduurzamen van o.a. gebouwen, energie en vervoer, hebben zorgorganisaties veel 
invloed op het verminderen van broeikasgassen, in lijn met het Klimaat- en Energieakkoord. 

Acties onder deze pijler zijn onder meer:  
 

- Realiseren van 30% CO2-reductie op sectorniveau voor vastgoed en energie eind 2026 ten 
opzichte van 2018.  

- Opstellen van een bestuurlijk vastgestelde ‘portefeuilleroutekaart’ door zorgaanbieders 
met een strategisch verduurzamingsplan voor hun vastgoed uiterlijk 1 juli 2023.  

- Aanjagen dat zorgaanbieders klimaatneutraal en/of ‘CO2-arm’ als uitgangspunt opnemen 
in beleid voor nieuw- en verbouw en bij inkoop van energie en vervoersmiddelen.  

- Opstellen van een mobiliteitsplan met maatregelen voor het verminderen van de uitstoot 
van de vervoersbewegingen van personeel door zorgaanbieders > 100 werknemers.  

 

IV 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 t.o.v. 2016 en maximaal circulaire 
zorg in 2050 

De zorgsector verbruikt veel materialen, hulp- en beschermingsmiddelen en veel grondstoffen. 
Grondstoffen zijn echter schaars. Daarom is meer hergebruik en waar mogelijk minder gebruik van 
grondstoffen en materialen in de zorg nodig. 

Acties onder deze pijler zijn onder meer: 

- Bewust kiezen voor ‘herbruikbaar’ boven ‘wegwerp’ waar mogelijk. Met de ambitie: 
tenminste 20% van de (medische) hulpmiddelen zijn herbruikbaar in 2026. 

- Zorgorganisaties en groothandels in de zorg nemen ‘duurzaam en circulair inkopen’ als 
uitgangspunt van hun inkoopbeleid voor (bouw)materialen, (medische) hulpmiddelen en 
voeding. 

- Jaarlijks onderzoek naar het anders inrichten van in ieder gevaltwee zorg- of 
behandelprocessen zodat er minder (medische) hulpmiddelen of materialen nodig zijn.  

- Verminderen van ‘ongesorteerd restafval’ tot maximaal 25% van al het afval in de zorg. 
- Verminderen van het gebruik van incontinentiemateriaal met 5 à 10%. 
- Aanpassen van nationale of Europese wet- en regelgeving van de zorg waar nodig om het 

verduurzamen van de zorg te bevorderen. 
 

V Verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik)  

Het gebruik van medicijnen zorgt voor medicijnresten in het grond- en oppervlaktewater. Dat 
komt onder andere door medicijnresten in urine en ontlasting en doordat ongebruikte medicijnen 
door de gootsteen worden weggegooid. Ook heeft de productie van geneesmiddelen een klimaat- 
en milieu-impact. Dit schaadt het milieu en de leefomgeving. 

Acties onder deze pijler zijn onder meer: 

- Inzetten op het gepast voorschrijven en gepaste verstrekking van noodzakelijke 
medicijnen. 



- Bevorderen van therapietrouw en juist gebruik door de patiënt. 
- Ontwikkelen van maatregelen om verspilling van medicijnen tegen te gaan.  
- Voortzetten van de Ketenaanpak Medicijnresten uit water. 
- Inzetten op betere nationale en internationale regelgeving die helpt de milieubelasting te 

verminderen.  
- Stimuleren van het verminderen van de lozing van röntgencontrastmiddelen.  


