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Geachte mevrouw Kaag, geachte heer Rutte,
Begin september heeft u van de Groene Zorg Alliantie een oproep ontvangen om het klimaat op één te
zetten in het komend Regeerakkoord. Nadrukkelijk brengen wij bij u onder de aandacht dat het Landelijk
Netwerk Groene OK deze oproep van harte ondersteunt. Ook wij onderschrijven het belang om actie tegen
klimaatverandering en verlies van biodiversiteit prioriteit nummer één te maken bij de formatie en in het
Regeerakkoord.
Landelijk Netwerk Groene OK
Het landelijk netwerk de Groene OK is een samenwerkingsverband van vijftien wetenschappelijke en
beroepsverenigingen die de zorg op de OK willen verduurzamen. Het landelijk netwerk stimuleert en
ondersteunt individuele medisch specialisten en zorgprofessionals die werkzaam zijn op de OK om op
duurzame wijze zorg te leveren op de OK (De Groene OK – Landelijk netwerk de Groene OK).
Met onze activiteiten doen wij wat mogelijk is binnen de scope van ons handelen. Evident is dat
verdergaande maatregelen noodzakelijk zijn.
Hartelijke groet,

Prof. dr. F.W. Jansen
Waarnemend voorzitter Landelijk Netwerk De Groene OK

Oproep Groene Zorg Alliantie
Als zorgprofessionals maken wij ons zorgen. Onze gezondheid is sterk afhankelijk van onze leefomgeving.
Klimaatverandering en verlies van biodiversiteit vormen daarom een grote bedreiging voor de gezondheid.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)1 en de Lancet Countdown2 noemen klimaatverandering de
grootste uitdaging van de 21e eeuw, en ook ZonMw3 noemt het risico voor de gezondheid onacceptabel
hoog. Hoe langer actie uitblijft, hoe groter de schade zal zijn voor de gezondheid. Daarom verzoeken wij u
beiden en de overige politieke partijen om actie tegen klimaatverandering en verlies van biodiversiteit
prioriteit nummer 1 te maken bij de formatie en in het regeerakkoord.
De berichten komen hard bij ons binnen. Wereldwijd brengt klimaatverandering de voedselvoorziening in
groot gevaar, dwingt het miljoenen mensen te migreren, en bedreigt het gezondheid op alle facetten; van
huidafwijkingen tot longaandoeningen, van mentale gezondheid tot hart- en vaatziekten.2 Ook in Nederland
merken we steeds sterker de gevolgen van klimaatverandering, zoals de recente overstromingen en een
toename van allergieën en hittestress. Klimaatverandering is niet langer iets van de toekomst. Wel iets wat
in de toekomst nóg zichtbaarder zal worden. Het nieuwste IPCC-rapport4 is daar duidelijk over: onze
toekomst en die van onze kinderen is in groot gevaar. Als zorgverleners voelen wij die urgentie. Wij kunnen
ons daardoor niet voorstellen dat we op vergelijkbare wijze als de afgelopen jaren doorgaan.
Nu investeren in CO2-reductie is onze morele plicht. Als zorgprofessionals doen we ons uiterste best om de
gezondheid van alle burgers te waarborgen. Maar dat kunnen wij niet zonder uw hulp. Daadkracht en politiek
leiderschap zijn hard nodig. Het nieuwe kabinet moet dit faciliteren, voor onze gezondheid en die van onze
kinderen. Bovendien is voorkomen beter - en goedkoper - dan genezen. Het bestrijden van de gevolgen van
klimaatverandering is kostbaar, dus er is geen tijd meer voor gepolder.
Het is de komende regeerperiode dan ook alles of niets. Wij kunnen als Nederland een grote rol spelen in
innovatie om klimaatneutraliteit te bereiken. Dat willen wij terugzien in het regeerakkoord. Nederland zal hier
beter en gezonder van worden. Klimaatverandering een halt toeroepen helpt zowel het klimaat als de
volksgezondheid en juist de combinatie van deze twee thema’s creëert veel kansen, ook voor onze kinderen
in de nabije toekomst. Het nieuwe kabinet kan van Nederland weer een koploper maken.
Wij begrijpen dat in een korte brief als deze slechts de hoofdpunten worden aangestipt. Mede daarom zijn
wij uiteraard bereid deze brief nader toe te lichten in een gesprek waarin we ook over concrete voorstellen
zoals een OMT voor de klimaatcrisis, financiële prioriteit, investeren in onderwijs, stimulerende subsidie en
bindende regelgeving kunnen praten.
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