
 

 

 
 

 
Tip 1: Meten is weten 
De carbon footprint van operatiekamers wordt met name bepaald door het energieverbruik, 
inhalatieanesthetica en de CO2 die vrijkomt bij de productie en het transport van alle verbruiksgoederen op 
een OK[1]. Inhalatieanestheticagebruik kan in sommige gevallen meer dan 50% van de carbon footprint van 
een OK bepalen, met name wanneer daarbij Desfluraan in de atmosfeer terecht komt.  
Een nulmeting van de carbon footprint van het eigen OK-centrum kan door het verbruik van 
inhalatieanesthetica om te rekenen naar CO2-equivalenten mbv de Global warming Potential van het middel 
[2]. Een fles Isofluraan (250 ml) bevat 190 kg CO2-eq, Sevofluraan (250 ml) 49 kg CO2-eq en Desfluraan 
(240 ml) 886 kg CO2-eq. 
 

Tip 2: Reduce  
Het verbruik van inhalatieanesthetica wordt in belangrijke mate bepaald door de hoeveelheid verse gas flow 
[3]. De onderhoudsfase van de anesthesie biedt daarbij mogelijkheden, zeker wanneer de operatieduur wat 
langer is. Een veilige minimale verse gas flow in een cirkelsysteem voorziet in de zuurstofconsumptie van de 
patiënt en tevens een aanvullende hoeveelheid vers gas om eventuele lekkages in het systeem te 
compenseren [4]. In de praktijk voldoet een verse gas flow van 500 ml/min hieraan. 
Ook bij de inleiding is het mogelijk om het verbruik van inhalatieanesthetica te reduceren. Singh et al lieten 
zien dat een veilige kapinleiding bij kinderen met Sevofluraan kan worden uitgevoerd met een verse gas flow 
van 1 l/min [5].  
 

Tip 3: Afvangen van inhalatieanesthetica. 
Om te voorkomen dat bij het gebruik van inhalatieanesthetica deze in de atmosfeer terecht komen (en daar 
een broeikaseffect hebben) is het mogelijk om deze af te vangen m.b.v. een filter [6,7]. Dit geldt voor zowel 
Isofluraan, Sevofluraan als Desfluraan. Het gebruik van een dergelijke Vapor Capture Technology kan de 
carbon footprint van inhalatieanesthetica minimaliseren [8].    

 
Tip 4: Voorkom medicatieverspilling 
De carbon footprint van de Nederlandse gezondheidszorg wordt voor 18% bepaald door het gebruik 
geneesmiddelen [9]. Dit is onder andere toe te schrijven aan de grote impact van de farmaceutische 
industrie [10], maar ook aan de grote hoeveelheden geneesmiddelen die worden voorgeschreven in de 
gezondheidszorg en de verspilling die optreedt bij het gebruik.  
Op de OK is er ook sprake van verspilling van geneesmiddelen. Barbadiol vond dat gemiddeld 38% van de 
opgetrokken geneesmiddelen op de OK en ICU worden weggegooid [11]. Propofol behoort tot de 
geneesmiddelen waarvan de verspilling groot is, zo’n 16-50% ervan wordt weggegooid [12-14].   
 

Tip 5: Pick your poison. 
Het broeikas effect van inhalatieanesthetica wordt enerzijds bepaald door de Global Warming Potential van 
het middel (GWP100 Desfluraan 2540, Isofluraan 510, Lachgas 310 en Sevofluraan 130) en anderzijds door 
de MAC die bepaalt hoeveel van het middel gebruikt moet worden (MAC Desfluraan 6.7%, Isofluraan 1.2%, 
Sevofluraan 2.2%, Lachgas 105%). Op basis hiervan heeft Desfluraan een carbon footprint die 20 maal 
groter is dan die van Sevofluraan en heeft additioneel gebruik van lachgas een significante bijdrage aan de 
uitstoot van broeikasgassen [15]. Op basis van de  hoeveelheid CO2-eq die er vrij komen bij het gebruik van 
inhalatieanesthetica kan dit worden omgerekend naar een aantal kilometers die er met een auto zijn 
afgelegd [16].  
Wanneer het intraveneuze middel Propofol gekozen wordt voor algehele anesthesie komen er vrijwel geen 
broeikasgassen vrij bij het gebruik. Wel dient er op gelet te worden dat resten Propofol verbrand worden en 
niet in het oppervlaktewater terecht komen [15].  
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