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De Klimaatcrisis is
een Gezondheidszorgcrisis.
Vanaf nu staat duurzaamheid op de
crisisagenda van VWS.
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"The climate crisis is also a health crisis"
Tijdens de Klimaatconferentie 2021 in Glasgow sprak minister Hugo de Jonge
uit dat de Nederlandse zorgsector zich voorbereidt op de gevolgen voor de gezondheidszorg
door klimaatverandering.
“…Because the climate crisis is also a health crisis. Therefore the Netherlands is proud to
join the WHO and other countries in the call for building climate resilient and sustainable
health systems. This aligns perfectly with our national Green Deal on Sustainable
Healthcare. A program which joins all relevant partners to work on speeding up the greening
of the healthcare sector, as we can only make a difference together in a joined effort.
As minister for Health in the Netherlands I am hereby committing to our common goals; to
work on a sustainable and resilient health sector, to assess and monitor the risks of climate
change to our health and to prepare for the climate change that will take place.
I trust that this event and collective commitments will help us to get from paper to practice,
from the drawing table to the true implementation, from words to deeds. Because this is
what our generation owes the next one.”
Zie ook: Videobericht Minister De Jonge

Klimaatmars met 200 zorgprofessionals
Zaterdag 6 november 2021: 200 zorgprofessionals sloten aan in het zorgblok bij de
Klimaatmars in Amsterdam. Met banners, borden en witte jassen ondersteunden zij de
woorden van de minister: "Because the climate crisis is also a health crisis."
Ook het MPZ Bureau liep mee, zoek het MPZ-bordje.

Subsidie hybride warmtepomp omhoog naar 30%
Vanaf 1 januari 2022 zal de ISDE-subsidie voor hybride warmtepompen gedurende drie jaar
30 procent van de gemiddelde totale investeringskosten bedragen, aldus het demissionaire
kabinet op 28 oktober jl.

Juist met de hybride warmtepomp kan de langdurige zorg op korte termijn veel CO2
besparen. Met de subsidie is de maatregel in veel gevallen ook kostenbesparend gedurende
de levensduur.
Je kunt de ISDE subsidie voor (hybride) warmtepompen via RVO aanvragen. Voor subsidie
voor warmtepompen die je dit najaar koopt, kan je (om meer subsidie te krijgen) beter even
wachten tot 1 januari met de aanvraag.

Keurmerk Milieuthermometer verhoogt de waarde van
zorgvastgoed in investeringsfondsen
GRESB is het vooraanstaande ESG-keurmerk voor vastgoedportfolio’s. GRESB staat
voor Global Real Estate Sustainability Benchmark. ESG voor: Environmental, Social &
Governance. Het meet hoe portfolio’s presteren op het gebied van milieu, maatschappij en
bestuur.
GRESB is een systeem waarmee vastgoedinvesteringsfondsen worden beoordeeld op de
duurzaamheid van het vastgoed in hun portfolio. Een hoge score geeft een grote mate van
aandacht weer voor de bedrijfsvoering en toekomstbestendigheid. Investeringsfondsen
nemen duurzaamheid steeds vaker mee in hun bedrijfsvoering, vaak in de vorm van een
ESG-beleid. Met het Milieuthermometer Zorg-keurmerk kunnen investeerders in
zorgvastgoed een hogere duurzaamheidsscore behalen voor hun vastgoedportefeuille.
De Milieuthermometer Zorg is opgenomen in de GRESB lijst van operational green building
certification schemes (zie appendix 5).
Syntres Achmea
Een goede gebruiker van GRESB is bijvoorbeeld Syntres Achmea. De organisatie belegt voor
Nederlandse pensioenfondsen in o.a. woon-zorgcomplexen. Het Zorgvastgoedfonds van
Syntrus Achmea heeft onlangs opnieuw een maximale rating van vijf sterren behaald en is
het duurzaamste zorgvastgoedfonds ter wereld.

55% ziekenhuizen: geen publiek klimaatdoel :-(
Gupta heeft het verduurzamingsbeleid van ziekenhuizen is in kaart gebracht en in oktober
2021 gepubliceerd in Medisch Contact. De boodschap is helder: slechts 55% van de
ziekenhuizen is transparant over hun CO2-footprint. Slechts 26% publiceert doelstellingen
over CO2-reductie.
Al met al een ontwikkeling waarmee ziekenhuizen zichzelf tekort doen. Veel informatie is wel
voorhanden, maar naar buiten toe niet transparant. Voor ziekenhuizen is de CO2-footprint
voor scope 1 en 2 op te stellen met de Milieubarometer. Voor scope 3 is de studie van UMC
Utrecht heel informatief, opgesteld door CE.

Vanuit inkoopkosten is met de spent-analyse een eerste gehele footprint op te stellen. Hier
is onderzoek voor nodig. Voor thema medicijnen zijn de dosisinhalatoren en narcosegassen
belangrijk.
Voor de langdurige zorginstellingen is een vergelijkend inkoop onderzoeksrapport
beschikbaar. Je vindt beide rapporten op Milieu Platform Zorgsector.
Voor 2022 staat verslaglegging hoog op de MPZ agenda, om het ontstane beeld te
kantelen.

Milieuthermometer brons beweegt Vitalis Zorggroep
Vitalis WoonZorg Groep heeft het bronzen certificaat van de Milieuthermometer Zorg
behaald voor elf locaties! Het is de afronding van de eerste fase van de Green Deal die
Vitalis drie jaar geleden heeft afgesloten met de gemeente Eindhoven.
Theike Roelofs, projectmanager Milieu & Duurzaamheid bij Vitalis: “Trots ben ik op de
beweging die ik zie in de organisatie. Duurzaamheid wordt steeds vanzelfsprekender. Zo
geldt tegenwoordig vooral ‘hier doen we het langste mee’, waar dat voorheen vaak ‘veel
voor weinig’ was.”
Enthousiaste aanpak
Op elf locaties zijn Green Deal teams gevormd. Vol enthousiasme namen zij hun collega’s
onder meer mee in het scheiden van PMD en etensresten en het gebruik van
schoonmaakmiddelen die het minst schadelijk zijn voor het milieu. Lees verder.

Gasbesparende maatregelen
Loop je met je zorginstelling of ziekenhuis tegen de hoge aardgasprijzen aan? Check
de Stimular-Maatregelen database voor besparingstips.
Voor het beste resultaat ga je als volgt te werk:

•
•
•

Ga naar de Maatregelen-database.
Filter op ‘Brandstof & warmte’ en op jouw branche. Dan krijg je een lijst met
concrete besparingstips voor aardgas.
Kies dan voor één van de vervolg-filters: je maakt je lijst nog korter en
overzichtelijker.

(Inter)nationale conferenties
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22 t/m 26 november, online Jaarcongres Arts & Leefstijl
29 november t/m 3 december, online CleanMed: Europe's leading conference
on sustainable healthcare.
9 december, online RVO Webinar verduurzaming maatschappelijk vastgoed
samen met gemeenten, 11.00-12.00 uur
10 december, Groen Medisch Onderwijs, UMC Utrecht, 13.00-17.00 uur

Nieuw op EVZ-website
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Handleiding: Energiekosten en Terugverdientijd berekenen
Zo kun je de terugverdientijd van verduurzamingsmaatregelen berekenen. Met
uitgebreide toelichting over de samenstelling van energiekosten en twee
voorbeeldberekeningen. Het artikel bevat links naar actuele tarieven.
Case: Spelen met de CO2-reductietool
Drie praktijkvoorbeelden van de mogelijkheden die je hebt bij het invullen van de
CO2-reductietool, om zo beter aan te sluiten bij de praktijk. Bijvoorbeeld wanneer
een pand uit meerdere delen bestaat met verschillende leeftijden.
Tool: Wegwijzer financiering verduurzamen maatschappelijk vastgoed
Een overzichtelijke wegwijzer van RVO waarmee je in zeven stappen informatie
krijgt toegepast op de eigen vastgoedsituatie. Niet alleen sector, maar ook
bijvoorbeeld eigendom, status van de businesscase, moment van toepassen
maatregel (renovatie/natuuurlijk moment of niet). Bij elke stap wordt uitleg en
informatie gegeven. Er is ook een rekentool voor het berekenen van de rentabiliteit
van het vastgoed.

Gratis startgesprek 'Aan de slag met de routekaart'
Wil je als instelling aan de slag met de routekaart voor CO2-reductie en weet je niet waar te
beginnen? Wegwijs worden in het aanbod van handige tools en informatie? Of advies over
hoe je de mensen in je organisatie erbij kunt betrekken? Maak dan (samen met collega)
gebruik van een gratis informatief startgesprek met EVZ-adviseur Dianne Smits-de
Wild.

Online vragenuurtjes routekaart care
De online vragenuren leveren positieve reacties op. Ook zonder eigen vragen is het
leerzaam om dit uur bij te wonen. Elk vragenuur trapt af met een beknopte uitleg over de
klimaatafspraken in de zorg, de wetgeving en de tool. Daarna komen de vragen van de
deelnemers over de routekaart aan bod.
Klik hier om in te schrijven.

MPZ Kennisbank
We zijn bezig de kennisbank te actualiseren. De themadossiers worden gevuld met gerelateerde
documenten en zijn binnenkort beter vindbaar.
Nieuwe documenten zijn:
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e-boek De Groene Huisartsenpraktijk, 2021, LHV NHG Stimular
Certificatieschema Milieuthermometer Zorg (versie s6 in pdf), 2021, MPZ
Draaiboek Duurzame Mobiliteit voor intramurale zorginstellingen
EPBD III Richtlijnen - MPZ Werkgroep Wetgeving, 2021
Voorbeeld beleidsplan "Op weg naar een duurzaam VieCuri medisch centrum”
Commissies van de Groene Zorg Alliantie
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Arbowet en persoonsregistratie CMR-stoffen, 2021, MPZ
Handleiding Hoe start ik een Green Team, OLVG
Duurzaamheidsagenda Dijklander Ziekenhuis
webinar Wat gaat u merken van de Omgevingswet
cases routekaart Careyn en GGZ Breburg
kenniskaarten energiebesparing cure en care
Versie 1.3 CO2-reductietool
Format EED voor de care en revalidatiecentra
Publicatie resultaten Green Deal Arnhemse Zorg
milieubenchmark rapporten care branches
Wetgeving en relatie met Routekaart, en
Milieuthermometer
Draaiboek Grondstoffen & Afval (versie 3)

Om de documenten voor leden te downloaden moet je inloggen op de
website.
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De vereniging Milieu Platform Zorgsector (MPZ) is de branchevereniging van intramurale zorginstellingen voor
kennisuitwisselingen en kennisopbouw voor een duurzame bedrijfsvoering. De leden zijn UMC's, ziekenhuizen,
GGZ instellingen, V&V, GZ en overige instellingen gerelateerd aan de zorg. De leden hebben samen meer dan
400.000 medewerkers.
www.milieuplatformzorg.nl
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