
Landelijk Netwerk De Groene OK

Schets van de dagelijkse praktijk – Sjoerd Elferink (oogarts Flevoziekenhuis Almere) 
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• Anesthesiedampen en medicijnresten

• Circulair gebruik instrumentarium

• Plastic afval

• Energie

• Landelijke richtlijn duurzaamheid

Multidisciplinaire werkgroepen
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5 thema’s
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Poll: Heeft u wel eens op de site van het Landelijk Netwerk 
De Groene OK gekeken/iets opgezocht?
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Doelstelling: In 2025 worden desfluraan en lachgas niet meer gebruikt. 

Sevofluraan is het enig toegestane volatiel anestheticum 

en wordt alleen gebruikt als het wordt afgevangen.

Totaal intraveneuze anesthesie met propofol is de standaard voor algehele 

narcose.

Werkgroep Anesthesie dampen en medicijnresten
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A,Werkgroep nesthesie dampen en medicijnresten 
(2)

• 13 adviezen om als vakgroep anesthesiologie de ok te vergroenen 
In samenwerking met NVA, te downloaden via de website Landelijk Netwerk

• Nulmeting hoeveelheid inhalatie anesthetica in Nederland 
Uitvraag loopt

• De Coalitie Duurzame Farmacie: de Toolkit ‘Verspil geen pil’
Volgt binnenkort



• Doelstelling: In 2025 zijn er 50% minder disposables op de OK. In 2050 
moet de economie volledig circulair zijn. 

• Daarnaast wil de werkgroep een zo volledig mogelijk overzicht creëren van 
welke disposables en reusables er in de Nederlandse ziekenhuizen worden 
gebruikt

• De werkgroep heeft 12 praktische tips opgesteld om aan 
de slag te gaan met Refuse, Reduce en Reuse.

Te vinden op de website Landelijk Netwerk
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Werkgroep Circulair gebruik instrumentarium
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Poll: Heeft uw zorginstelling een 

routekaart/meerjarenbeleidsplan/visiedocument mbt duurzaamheid?
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Poll: Heeft uw zorginstelling budget voor verduurzaming?



• Doelstelling: In 2025 20% plastic afvalreductie op de ok

• Pilots ingezet (vanuit industrie) om blue wrap te recyclen.
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Plastic afval
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Poll: Bent u bereid om in uw zorginstelling reusable 
steriele OK jassen te gebruiken? 



• Doelstelling: In 2030 49% CO2 reductie. Nadruk op vijf thema’s: 
Luchtbehandeling, Luchtbevochtiging, Verlichting, Apparatuur
en Reisbeweging

• Praktische tips voor reduceren luchtbehandeling op de OK 

Te vinden op de website Landelijk Netwerk

• Energiereductie: checklist voor de operatiekamer en het ziekenhuis

Te vinden op de website Landelijk Netwerk
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Werkgroep Energie



• Gebrek aan harde sturing op dit onderwerp door RvB van 
zorginstellingen en overheid

• Tijdgebrek: zorgprofessionals in het Landelijk Netwerk doen deze 
werkzaamheden naast hun primaire beroep

• Moeite om alle ziekenhuizen te bereiken. Weerstand bij collega’s 
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Waar lopen we tegenaan?



• Benader de Groene OK

• De groene OK stelt de norm

• RvB moet verantwoordelijkheid nemen
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Call to Action



Landelijk Netwerk de Groene OK

Postbus 20061

3502 LB Utrecht

Bezoekadres

Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht

6e etage, gebouwdeel A

T 085 04 81 460

E info@degroeneok.nl

We moeten nu in actie komen! 
U doet toch 
ook mee?
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