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Beste wensen voor een gezond 2022!
Op de agenda's in de zorg staat dit jaar het thema duurzaam.
Het Nederlands klimaatbeleid volgt Europa. De richting is goed, maar we zijn er nog niet. De
klimaatdoelen zoals afgesproken in Parijs houden in dat na 2035 geen enkele gram CO2
meer de lucht meer in mag. Wie stuurt daar op?
Grote bedrijven zoals Philips gaan dit doen. Die hebben daarvoor visie en beleid. Ook de
zorg kan dit technisch prima, maar mist nog eigen visie en beleid. Kan de zorgsector dit in
2022 oppakken?
De Green Deal Zorg 2.0 heeft het thema met de branches, verzekeraars en VWS van de
werkvloer naar de bestuurders gebracht.
Met de Green Deal Zorg 3.0 al in potlood getekend kunnen we visie en beleid
gaan neerzetten, met doelen voor een gezonde toekomst en duurzame zorg.
Laten we er voor gaan!
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Vooruitblik naar 2022
Voor 2022 groeien de MPZ-plannen en gaan we aan de slag met het ontsluiten van kennis
voor de zorg voor de opgaaf voor circulair en klimaatneutraal. MPZ als kenniscentrum.
De aandacht voor duurzaamheid groeit, maar de urgentie is in de zorg nog lang niet
doorgedrongen. Het Nederlands beleid is verre van toereikend voor het behalen van de
Parijse doelen om het klimaat binnen de 1,5 graad temperatuursverhoging te houden.

Naast de rol van kenniscentrum is MPZ actief met werkgroepen die zich inzetten voor
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Voorlichting & bewustwording
Samenwerken met cliënten
Duurzaamheid en (verplichte) verslaglegging
Aanvullen draaiboek Duurzaam vervoer met routekaart duurzaam vervoer
Aanvullen draaiboek Grondstoffen & afval
Agenderen energietransitie via het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) met
steun aan instellingen voor de routekaarten, toegang tot subsidies voor
energiemaatregelen, beleid voor integraal duurzaam bouwen, duurzame energie,
enz.
Volgende fase voor de Groene Zorg Alliantie:
o ontsluiten kennis voor de medische afdelingen;
o verder uitbreiden netwerk.

We houden je op de hoogte voor de ontwikkelingen richting de Green Deal 3.0.
De uitdaging voor MPZ is een routekaart voor een duurzame zorg op te stellen met een
betaalbare aanpak voor een herkenbare periode van 2025 tot 2030 gericht op:
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100% zero emissie voertuigen voor het zakelijk en cliëntenvervoer in 2030
Uitbannen gebruik van fossiele bronnen voor de verwarming in 2030
100% inzet daken voor PV en/of groen
Bij inkoop inzetten op CO2-neutral, biobased en circulaire materialen
Jaarlijks transparant zijn over eigen beleid en CO2-footprint.

Deze inspanningen gaan de samenleving een enorme gezondheidswinst opleveren en
reduceren na 2030 de energiekosten voor de zorgorganisatie met minstens 50%. De rente is
nu laag, de energiekosten hoog. Met de subsidies wordt het nog aantrekkelijker!

Webinars over ingeleverde routekaarten care
Het EVZ organiseert op donderdag 13 januari (9-10.30u) en op woensdag 19 januari (910.30u) webinars over de ingeleverde routekaarten van de care-organisaties.
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Voor iedereen die betrokken is bij het opstellen, implementeren en uitvoeren van de
routekaarten naar CO2-reductie voor instellingen in de langdurige zorg (care).
Inzichten en ervaringen uit de tot nu toe ingeleverde routekaarten. Hoe staan we er
voor en hoe gaan we verder?

•

Met aandacht voor ervaringen uit praktijk en mogelijkheid tot vragen stellen.

Meld je snel aan voor één van de twee datums. De webinars hebben beide dezelfde
inhoud.

Méér dan 300 certificaten Milieuthermometer Zorg
De grens van 300 actieve certificaten is gepasseerd! Stap voor
stap gaan ziekenhuizen en zorginstellingen met de
Milieuthermometer Zorg aan de slag. Met name de aanpak van
regionale samenwerking is succesvol.
Marian Wiarda van De Forensische Zorg Specialisten in Utrecht
vertelt erover (ook in deze video). Ze kan het werken met de
Milieuthermometer Zorg aanbevelen. “Dit hulpmiddel stimuleert
je om stapsgewijs beleid om te zetten in concrete plannen.” Om
het certificaat zilver te behalen, moest er een duurzaam
vastgoedbeleid worden ontwikkeld. “Dat voelde eerst wel als
gedoe, maar ik heb er nu veel plezier van.” Want door het
maken van dit plan werd duidelijk dat het strategisch
vastgoedplan, het meerjarig onderhoudsplan en duurzaamheid
bij elkaar horen. En dat duurzaamheid dus investeringen vraagt.
“Wat mij hierin erg geholpen heeft, is dat de financiële afdeling
tijdig is betrokken, zodat ik nu niet elke keer per maatregel om
budget hoef te vragen”.

Opnieuw goud voor Alrijne Zorggroep & Medisch
Centrum Leeuwarden
Simke de Jong, manager Huisvesting en Techniek bij
Alrijne: “Ondanks dat er veel van van onze medewerkers
wordt gevraagd in deze tijd, is de wil om mee te denken
over duurzaamheid nog nooit zo groot geweest!” Lees
verder.
Van harte gefeliciteerd!

Regeerakkoord Rutte IV vraagt extra inspanning voor
CO2-reductie aan zorg
Rutte IV gaat uit van 60% CO2-reductie in gebouwde omgeving in 2030. Met de ambities
komt er een fors subsidieprogramma, waarover het ministerie van BZK in januari met de
zorgsector praat. Zo wordt de aanpak met de routekaarten CO2-reductie steeds urgenter.
De doelen gaan over de directe emissies, dus over de emissies van aardgasverbruik. De
elektriciteitssector heeft de opdracht te zorgen dat elektriciteit groen wordt. Dan zijn we er
nog niet: energie besparen en opwekken van duurzame energie horen ook bij het verhaal.

Amsterdam UMC start 'de Groene Zorg community'
Amsterdam UMC-bestuurder Frida van den Maagdenberg zet op de nieuwjaarsreceptie
duurzaamheid in het spotlicht. Aan de slag met duurzaamheid met de zorgspecialisten. Niek
Sperna Weiland, anesthesiologist, heeft duurzaamheid op de OK geagendeerd en gaat het
nu voor heel Amsterdam UMC aanpakken. Er zijn al 15 Green Teams opgericht die op zoek
zijn naar kennis over en hulpmiddelen voor duurzaamheid. Samen vormen ze een netwerk
en krijgen vanaf nu ondersteuning voor het inrichten van 'de Groene Zorg community'. Met
140 deelnemers maken ze een vliegende start!
Video nieuwjaarspeech

Isala ziekenhuis test alternatief voor gips
Per dag voert de gipskamer twee kliko’s met gipsafval af. Synthetisch materiaal wat niet
afbreekt. Kan dat niet anders, dachten gipsverbandmeesters Elsko Vegter en Sjoerd de
Jong. Jazeker, met spalken op basis van populierenhout. In Nederland doet Isala hier
ervaring mee op. Ook de verpakking is een stuk duurzamer. Lees het volledige
nieuwsbericht.

Spaarne ontvangt Milieuthermometer zilver

Ook tijdens coronastress is er ruimte voor
goed nieuws in het Spaarne Gasthuis!
Bestuurder Ivo van Schaik: "Ik ben
supertrots dat het Spaarne Gasthuis voor
onze drie locaties het certificaat niveau
zilver van de Milieuthermometer Zorg heeft
behaald. Daarmee hebben wij in één jaar
de stap gemaakt van brons naar zilver,
door belangrijke verbeteringen zoals de
CO2-routekaart, het introduceren van een
duurzaam vastgoedbeleid en een beleid
duurzaam inkopen. Als Spaarne Gasthuis
streven we naar: de beste zorg met de
kleinste ecologische voetafdruk. Ik ben
trots op de beweging die ik zie in ons
ziekenhuis. En nu op naar goud!"
Bestuurder Pieternel Hummelen: "Mooi
werk van onze regiegroep duurzaamheid
en de vele zeer betrokken dokters en
verpleegkundigen met een warm hart voor
een kleinere voetprint."
Alwin Wagenaar en zijn collega's uit het
duurzaamheidsteam werken gestaag
verder met volgende acties en het uitrollen
van Green Teams in het ziekenhuis.

Aan de slag met de CO2-routekaart?
Wil je als instelling aan de slag met de routekaart en weet je niet waar te beginnen? Het
EVZ helpt je graag op weg:
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Wegwijzer routekaart care
Maak gebruik van de handige wegwijzer. Er is ook een wegwijzer voor cure.
Webinar over de routekaarten care
Laat je inspireren door de webinars over de ingeleverde routekaarten op 13 of 19
januari.
Gratis startgesprek
Wegwijs worden met het aanbod van handige tools en informatie? Of wil je advies
over hoe je de mensen in je organisatie erbij kunt betrekken? Maak dan gebruik van
een gratis startgesprek met Dianne Smits-de Wild.

MPZ Kennisbank
We actualiseren de kennisbank op continue basis en vullen de themadossiers met
gerelateerde documenten aan.
Nieuwe documenten zijn:
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Inkoopmemo duurzaam inkopen met de
Milieuthermometer, 2021, MPZ
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

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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