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Medici bevorderen de gezondheid van het individu en van de samenleving. De 
zorgsector is een grootgebruiker van energie, water en grondstoffen en is 
verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de totale CO2 uitstoot. Daarmee heeft 
de sector (in)direct een potentieel negatief effect op gezondheid. 
Ondertekenaars van dit manifest roepen daarom bestuurders en collega 
zorgprofessionals in de sector op om aandacht te schenken aan het 
verduurzamen van hun ziekenhuis, zorginstelling of praktijk. Daarnaast doen 
wij ook een oproep aan de overheid om de verduurzaming van onze 
samenleving een hogere prioriteit te geven. 
 
Het doel van het manifest is: 

- Medici en aankomende medici die aan duurzaamheid willen werken, met elkaar in contact 

brengen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot:   

o Oprichten van ‘green teams’ van zorgprofessionals in ziekenhuizen en grote 

zorginstellingen  

o Aanwijzen van een verantwoordelijke zorgprofessional voor duurzaamheid in 

praktijken of kleine zorginstellingen 

o Oprichten van werkgroepen duurzaamheid per medisch specialisme 

o Opname van het onderwerp in (na)scholing en opleiding van (aankomende) medici    

- Duurzaamheid een topprioriteit te geven bij bestuurders en het nieuwe Kabinet in 2021. 

Het manifest wordt daartoe eind november 2020 aangeboden aan de artsenfederatie KNMG en de 

Tweede Kamer. Ondertekenaars kunnen het manifest daarnaast aanbieden aan hun bestuurders, 

afdelingshoofden, praktijkeigenaar. 

Ik onderteken dit manifest en: 

- Onderschrijf de noodzaak dat de zorgsector zal moeten verduurzamen en neem zoveel 

mogelijk een actieve rol daarin. 

- Roep bestuurders op extra aandacht te schenken aan het verduurzamen van hun instelling en 

zorgprofessionals te steunen en gelegenheid te geven hieraan een bijdrage te leveren. 

- Roep de overheid op om verduurzaming van de samenleving een hoge prioriteit te geven ten 

behoeve van onze gezondheid.  
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Dit manifest is een initiatief voortkomend uit de Green Deal Zorg 2.0 waar 

ruim 200 organisaties bij zijn aangesloten. Iris Wichers (huisarts, NHG), 

Peter Blankestijn (internist-nefroloog UMC Utrecht) en Adriaan van Engelen 

(Milieu Platform Zorgsector) zijn ermee gestart. De oproep en het 

ondertekenen van het manifest wordt aanbevolen door:  

 

Manon van Leeuwen, ambassadeur Green deal eerstelijnszorg 

Cathy van Beek, kwartiermaker duurzame zorg  

Lidwien Boons, huisarts 

Ries van Wijngaarden, huisarts i.o. 

Jessie Neffke, huisarts, gezondheidscentrum Lombok 

Sanne Jansen, uroloog i.o., Vz Werkgroep Zorg 2025 

Bram Swartjes, basisarts ouderengeneeskunde, Brabantzorg  

Sandra Vos, psychiater/directeur, GGz Breburg  

Harry Koene, medisch specialist, St. Antonius Ziekenhuis  

Anne Molenaar, huisarts 

Rob Arts, huisarts, Spectrum Huisartspraktijk Meppel 

Corine Visser, huisarts, gezondheidscentrum Ondiep 

Sannemarije van Waes, basisarts AIOS longziekten, OLVG 

Tamara Noll, huisarts, huisartsenpraktijk Casparus 

Schelto Kruijff, medisch specialist, UMCG 

Valesca Venhof, revalidatiearts, Klimmendaal 

Janet van Zwam, medisch specialist 

Jeroen Verwiel, medisch specialist, Radboud UMC 

Gilles de Windt, huisarts en arts AIGT, NHS University of Birmingham 

Bram Goris, basisarts, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 

Emma Bruns, chirurg i.o. Noordwest Ziekenhuisgroep 

Redmer van Leeuwen, oogarts, netvlieschirurg, UMC Utrecht 

Brendan Portengen, arts-onderzoeker Oogheelkunde, UMC Utrecht 

Anneke Kwee, gynaecoloog, UMC Utrecht 

Niek Sperna Weiland, anesthesioloog, Amsterdam UMC 

Jeroen Meijerink, chirurg, Radboud UMC Nijmegen 

Hans Friedericy, anesthesioloog, LUMC  

Frank Willem Jansen, gynaecoloog, LUMC 
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Sjoerd Elferink, oogarts, Flevoziekenhuis Almere 

Evelyn Brakema, arts-onderzoeker Primary Health en Eerstelijnsgeneeskunde, LUMC 

Carola Kuβerow, student geneeskunde, UU 

Jopke Janmaat, student geneeskunde, UU 

Roos van Oosterhout, student geneeskunde, UU 

Floris Triest, student geneeskunde, UU 

Lieke Noij, student geneeskunde, VUMC 

Larissa Ietswaard, student geneeskunde, UU 

Arte Groenewegen, student geneeskunde, UU 

Sara Henkemans, student geneeskunde, UU 

Larisse Heideman, student geneeskunde, Amsterdam UMC 

Mirthe Ghering, student geneeskunde, Radboud UMC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vereniging Milieu Platform Zorgsector fungeert als contactadres voor het manifest. Over het resultaat krijgt u na afloop 

bericht. U kunt dit tevens lezen op www.milieuplatformzorg.nl/green-deal/manifest-voor-medici 

De Vereniging Milieu Platform Zorgsector (MPZ) van intramurale zorginstellingen werkt met haar netwerk van ruim 200 

duurzaamheidscoördinatoren uit de zorg aan kennisuitwisseling voor duurzaamheid. MPZ was in 2015 de initiatiefnemer van 

de Green deal zorg. MPZ faciliteert de oproep voor het manifest en draagt het vervolg over aan netwerken van medici.  
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