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How I do it

Inleiding 
Klimaatverandering is letterlijk en "guurlijk een 
hot topic. Binnen de zorg zijn er steeds meer initia-
tieven die zich inzetten voor het klimaat en een 
duurzame toekomst, onder andere het landelijke 
netwerk De Groene OK en de overkoepelende 
Groene Zorg Alliantie.1,2 Recent is de commissie 
De Groene KNO opgericht om de zorg binnen de 
KNO op landelijk niveau te verduurzamen. Maar: 
‘how can we do it?’ Welke stappen kunnen we zet-
ten in de richting van duurzamere zorg? Tijdens 
drukke dagen op de polikliniek of strak geplande 
operatieprogramma’s is duurzaamheid wellicht 
niet het eerste waar we aan denken. Duurzaamheid 
hoe! echter geen extra tijd of geld te kosten; soms 
is het zelfs tijd of geld besparend. In deze rubriek 
hopen wij u te inspireren om een stapje in de goede 
(groene) richting te zetten.#

Achtergrond
Klimaatverandering is volgens !e Lancet de groot-
ste bedreiging van onze gezondheid in de eenen-
twintigste eeuw.3 Denk hierbij aan zowel indirecte 
nadelige e$ecten (zoals tekort aan voedsel en water 
door temperatuurstijging) als directe ongewenste 
e$ecten (gezondheidsschade door extreem weer, 
zoals in Limburg in 2021).4 Concrete gevolgen voor 
de dagelijkse KNO-praktijk zijn er ook: klimaat-
verandering leidt tot meer patiënten met allergi-
sche rinitis door een langer en intenser pollensei-
zoen.5 Ook leidt de a%raak van de ozonlaag tot 
meer gevallen van huidkanker.6#
Terwijl de gezondheidszorg wordt geconfronteerd 
met de e$ecten van klimaatverandering, is de zorg 
zelf ook een van de grote vervuilers. En dat is strij-
dig met het hippocratische beginsel ‘primum non 
nocere’; in Nederland is de gezondheidszorg ver-
antwoordelijk voor ongeveer 7% van de nationale 
broeikasgasuitstoot.7 Dit groeiende besef is de aan-
leiding geweest tot het opstellen van de Green Deal 
‘Duurzame zorg voor gezonde toekomst’, die in 
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2020 door de KNO-vereniging werd mede-onder-
tekend.8 De intentie om de zorg te verduurzamen 
wordt door leden van de KNO-vereniging breed 
gedragen. Uit een ledenenquête in oktober 2021 
bleek dat 92% van de 96 respondenten wel bezig 
zou willen zijn met duurzaamheid.#

Refuse-reduce-recycle
In het proces van verduurzaming bestaan er ver-
schillende niveaus van circulariteit. De mate van 
circulariteit wordt vaak gerelateerd aan de zoge-
noemde 10 R’s ("guur 1).9 Logischerwijs is de meest 
duurzame optie om iets te laten (‘refuse’): het ge-
bruik van een product weigeren of voorkomen. 
Denk bijvoorbeeld aan het bewust afzien van ge-
bruik van celstofmatjes, of bewust(er) gebruik van 
onsteriele handschoenen. Onsteriele handschoe-
nen behoren namelijk tot het meest ingekochte 
plastic in veel ziekenhuizen én door COVID-19 is 
het gebruik hiervan nog &ink gestegen.10 Helaas 
worden deze handschoenen in 42% van de gevallen 
onnodig gebruikt.11 Gebruik onsteriele handschoe-
nen alleen bij patiënten in isolatie, bij contact met 
lichaamsvloeisto$en of slijmvliezen, dan wel bij het 
voorbereiden van medicijnen. Een wat minder 
duurzame maar toch groene keuze is het herge-
bruiken van materialen (‘recycle’). #

De eerste stappen die u kunt zetten
Een van de eerste dingen die u kunt doen, is nagaan 
of er in uw eigen centrum een Green Team actief is 
en u hierbij aansluiten. Met gelijkgestemden be-
reikt u meer! Kies vervolgens een of twee domei-
nen waarop u zich wilt richten. Sta daarbij stil bij de 
mogelijke impact van uw verandering. Hiervoor is 
het zinvol om te weten dat het grootste deel van de 
uitstoot van broeikasgassen in de Nederlandse ge-
zondheidszorg wordt veroorzaakt door energiege-
bruik van gebouwen (38%), reisbewegingen van 
patiënten en medewerkers (22%), productie van 
medicijnen (18%), instrumentarium (3%) en pa-
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gitale consulten zorgt voor een reductie in het aan-
tal reisbewegingen van patiënten. Daarnaast kun-
nen we er niet omheen kritisch te kijken naar onze 
eigen reisbewegingen. Pakt u vaak de "ets of het 
openbaar vervoer? Kiezen voor hybride over-
drachtsmomenten en vergaderingen, zoals bij de 
afgelopen voorjaarsvergadering, draagt hier ook 
positief aan bij.#
Wat de medicijnen betre! is het goed om kritisch te 
zijn op veelvuldig voorgeschreven medicatie, bij-
voorbeeld postoperatieve pijnstillers. Is het nodig 
om na een tonsillectomie standaard paracetamol, 
diclofenac, tramadol en pantoprazol gedurende 14 
dagen voor te schrijven? Eenmaal opgehaalde me-
dicatie neemt de apotheek vaak niet terug.15

Verder kunt u in uw vakgroep bespreken welke 
(wegwerp)materialen onnodig worden gebruikt op 
de operatie- of behandelkamer. Denk aan disposa-
ble neusspecula op de holding. Een Amerikaanse 
studie liet zien dat 12 van de 40 disposable items op 
een (adeno)tonsillectomieset niet werden ge-
bruikt.16 Bespreek bij de ‘sign in’ welke materialen 
nog niet worden opengemaakt. En, nog een stapje 
verder, evalueer bij de ‘sign out’ welke materialen 
overbodig waren en dus in het vervolg achterwege 
zouden kunnen worden gelaten, om verspilling te-
gen te gaan én kosten te drukken. Recentelijk is in 
het Amsterdam UMC het L-ESS Waste-project ge-
start, onder leiding van Sietze Reitsma. Een mooi 
initiatief met als doel de hoeveelheid afval van en-
doscopische neusbijholtenchirurgie te reduceren.

Conclusie
Wij hopen u te hebben geïnspireerd om aan de slag 
te gaan met verduurzaming van de KNO-zorg in 
uw (werk)omgeving. Wilt u daarnaast meedenken 
over nationale onderwerpen, zoals het gewenste ni-
veau van luchtbeheersing tijdens KNO-ingrepen, 
het verduurzamen van richtlijnen of het spreken 
met fabrikanten over verduurzaming van hun pro-
ducten? Of wilt u de schakel zijn tussen De Groene 
KNO en uw ziekenhuis om groene initiatieven te 
implementeren? Kortom, wilt u samen met ons de 
KNO-zorg op landelijk niveau duurzamer maken? 
Neem contact op met degroenekno@kno.nl om in-
teresse te tonen voor onze commissie, of om u aan 
te melden als Groene Ambassadeur. Ook kunt u 
ons, Leontien Geven (KNO-arts, Ziekenhuisgroep 
Twente), Maura Eggink (aios KNO, Amsterdam 

pier (3%).12 Ook is het goed om te bedenken wat er 
binnen uw ‘circle of in$uence’ ligt, met andere 
woorden: waar hee! u invloed op? Deze circle of 
in$uence kunt u vergroten door u aan te sluiten bij 
een Green Team of er zelf een op te zetten.#
Binnen het domein ‘energie’ zijn operatiekamers, 
waar 90% van de energie wordt gebruikt voor 
luchtbehandeling, de grootste vervuilers.1 Er valt 
winst te behalen door het waar mogelijk uitschake-
len van deze luchtbehandeling, of de kwaliteit er-
van te verlagen, bijvoorbeeld bij onsteriele ingre-
pen zoals een tonsillectomie.5 De ‘Energiereductie: 
checklist voor het Operatiecomplex’ van het Lan-
delijk Netwerk Groene OK gee! een overzicht van 
maatregelen die kunnen worden getro%en om de 
OK te verduurzamen.13 
Dan de reisbewegingen. De COVID-19-pandemie 
hee! duidelijk gemaakt dat voor veel consulten 
(beeld)bellen mogelijk is.14 Bewust kiezen voor di-

Figuur 1. De tien niveaus van circulariteit; naar Cramer et al. 2017.9
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Belangenverstrengeling/!nanciële ondersteuning
De auteurs verklaren dat er geen sprake is van belangenver-
strengeling.

UMC) en Eveline Dieleman (aios KNO, Erasmus 
MC), aanspreken als u meer informatie wilt of vra-
gen hebt. 
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