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Naar zinnige, zuinige en zonnige zorg
Met de huidige wijze waarop we zorg hebben ingericht,
putten wij de aarde en onze mensen onnodig uit.
Dat kunnen we niet blijven doen. Het is tijd om het roer om
te gooien en koers te zetten naar een nieuwe, betere
bestemming. Laten we zo snel mogelijk vertrekken naar
een plek met meer natuur, schonere luchten, milder weer
en een ontspannen sfeer. Deze ‘reisgids’ helpt je bij het
maken van jouw ontdekkingsreis. Reizigers die je
voorgingen geven je tips.
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W

ie in de zorg werkt, belooft geen schade toe te brengen aan de
gezondheid. Dit staat in de eed van Hippocrates. Ook zeg je in
deze belofte dat je jouw verantwoordelijkheid voor de samen-

leving kent. Artsen beloven dit letterlijk en verpleegkundigen doen dit met
woorden van gelijke strekking. Deze beloften zijn ook voor de overige professionals in de zorg richtinggevend. Maar lossen we ze wel in? Het eerlijke
antwoord is: lang niet altijd.
We verspillen in de zorg onnodig veel medicijnen, energie en grondstoffen. Met hoge afvalbergen en vuile uitstoot verontreinigen we land, lucht
en water met alle gevolgen voor de gezondheid van dien. Daar komt bij dat
we soms zorg verlenen terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Het is dweilen met
de kraan open. Aan de ene kant helpen we patiënten en cliënten bij het
leiden van een gezonder en beter leven. Aan de andere kant werken we
mee aan zaken die hen weer ziek maken.
Dat het zover is gekomen, heeft te maken met het huidige economische
denken. Dit maakt van groei van productie koste wat kost hoofdzaak en
van de kwaliteit van onze omgeving bijzaak. Dat heeft ons ongekende welvaart gebracht, maar heeft ook ongekende schade veroorzaakt.
Die schade door onze economische activiteit merken we direct via luchtvervuiling. Blootstelling aan lucht met bijvoorbeeld veel fijnstof veroorzaakt longkanker of hart- en vaatziekten. Zeker in gebieden met veel industrie of intensieve landbouw. De WHO, de gezondheidsorganisatie van de
VN, stelt dat jaarlijks zeven miljoen mensen vroegtijdig overlijden als
gevolg van luchtvervuiling.1
Onze expansiedrift eist ook zijn tol in onze natuur. Boskap, verstedelijking, overbevissing en het eenzijdig bebouwen van landbouwgrond (monocultuur) veroorzaken verlies van biodiversiteit: de verscheidenheid aan
planten en dieren. De schrijvers van het Living Planet Report 2 van het

Wereld Natuur Fonds melden dat populaties zoogdieren, vissen, vogels,
reptielen en amfibieën gemiddeld zijn afgenomen met 68 procent, gemeten sinds 1970. Ook dat is ongezond voor de mens. De natuur helpt ons te
ontspannen en te herstellen. Ze is noodzakelijk voor onze voedsel- en
watervoorziening en ruimt onze rommel op. Zo nemen bossen bijvoorbeeld het broeikasgas CO2 op.
Daarmee zijn we bij een derde probleem dat we ‘danken’ aan onze zucht
naar steeds maar meer: klimaatverandering. Hoezeer dat uit de hand
loopt, blijkt uit het zesde rapport van het IPCC.3 Het klimaatpanel van de
Verenigde Naties heeft het over een klimaatverandering die groter is dan in
de duizenden jaren hiervoor. De atmosfeer, de oceanen, het gebied rond de
Noordpool en natuurgebieden veranderen op ingrijpende wijze. Dit merken
we aan steeds meer weersextremen, zoals hittegolven, hevige regenval,

extreme droogte en tropische cyclonen. Dit brengt ook onze gezondheid in
gevaar, zo waarschuwt een gezamenlijk stuk dat is geschreven op initiatief
van 200 medische tijdschriften. 4 Het merendeel van de gezondheidseffecten van de klimaatverandering is negatief van aard, verwachten zij. Door
toenemende hitte in de zomers zullen meer mensen overlijden. Daarnaast
leidt klimaatverandering tot meer uitdrogingsverschijnselen, nierproblemen, huidkanker, tropische infecties en allergieën.
Het besef dat we een groot probleem hebben met klimaat, biodiversiteit
en vervuiling is inmiddels wel doorgedrongen, ook in Nederland. Dit uit
zich onder meer in het kabinetsdoel om de CO2-uitstoot in 2030 met 60
procent te verminderen vergeleken met 1990. Elke sector moet daaraan
fors bijdragen, ook de zorg. Of misschien: juist de zorg. Wij merken immers
het eerst welke schade klimaatverandering bij de mensen aanricht.

1.1

Jouw reden om
op reis te gaan
Dat we in actie moeten komen om onze planeet leefbaar te houden, is geen
nieuws. In de herfst van 2000 plaatste Colors een in een hard plastic doosje
verpakte banaan op de cover. Het spraakmakende magazine vroeg aandacht voor de enorme afvalbergen die we veroorzaken. Dat deden ze met
een bombardement aan feiten en beelden. Ook de zorg kwam voorbij. “Op
een isolatie-afdeling van een Amerikaans ziekenhuis gebruikt de medische
staf per patiënt gemiddeld 2.000 wegwerpschorten en 4.000 paar wegwerphandschoenen.” Ze schreven erbij dat de American Medical Association
had berekend dat door hergebruik de afvalberg met 90 procent kon slinken. Toch zijn in twintig jaar de afvalbergen door meer wegwerpspullen
alleen maar hoger geworden.
Je kunt je afvragen waarom we ondanks duidelijke alarmsignalen maar
moeilijk tot actie overgaan. Mogelijk heeft dit te maken met de werking
van onze hersenen. De Britse activist George Marshall probeert er in zijn
boek Don’t Even Think About It5 achter te komen waarom ons brein ernaar
neigt klimaatverandering te ontkennen. Hij spreekt hierover met de
Amerikaanse economisch psycholoog Daniel Kahneman. Volgens deze
Nobelprijswinnaar is het klimaatprobleem te abstract, te onzichtbaar en te
ver weg voor ons. Onze hersenen zitten zo in elkaar dat we verleidingen en
gemak op korte termijn meestal voor laten gaan op onzekere verbeterin-
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Hoe Anja medicijnverspilling
op de agenda zette

D

e heldere ingeving van Anja Vissers in

Later zet ze ook experimenten op met het

2011 duurt maar drie minuten. De

opnieuw uitgeven van medicijnen.

assistente van apotheek Maasdorpen

Wie denkt dat het daarmee klaar is voor

in Meerlo moet voor de zoveelste keer

Anja, zit ernaast. Zij wil beslist bewerkstelli-

teruggebrachte medicijnen opruimen. Dan


gen dat ongebruikte medicijnen opnieuw ver-

bedenkt ze dat je de pillendoosjes zou kunnen

strekt kunnen worden. Op een symposium

stoppen in een vacuüm zak met een sluiting

over verspilling ontmoet ze Jan Akkermans en

(sealbag) en een temperatuurchip. Zo weet je

Piet

zeker dat ze goed zijn bewaard, waardoor je

Brabant (LCB). Zij zijn samen met het Rode

teruggebrachte medicijnen opnieuw kunt

Kruis bezig met een regionale inzameling van

verstrekken. Normaal gesproken verdwijnt

retourmedicijnen, incontinentie- en verband-

zo'n ingeving weer, maar deze laat Anja niet

materialen. De twee kunnen de kennis van

los. Ze wil deze droom van opnieuw verstrek-

Anja over medicijnen heel goed gebruiken.

Berkers

van

Logistics

Community

ken beslist laten uitkomen. Anja zet haar idee

In november 2020 gaat bij wijze van pilot

op papier en zendt dit in voor de prijsvraag

een eerste zending medicatie naar Suriname.

Beste Zorgidee van verzekeraar ONVZ. Tot haar

Dat land kampt met enorme tekorten die in

verrassing wint ze in november 2011 hiermee

de coronacrisis dramatisch uitpakken. De

de hoofdprijs van 10.000 euro.

zending wordt in dank aanvaard door de

Anja beseft dat de kous hiermee niet af is.

Surinaamse minister van Volksgezondheid

Ze gaat op zoek naar een geschikte sealbag en

Amar Ramadhin en hartchirurg Pieter Voigt.

een chipontwikkelaar. Ze vindt Jos Geboers

Anja: “Het gaf mij een geweldig gevoel

van ECCT in Veldhoven bereid een chip te ont-

toen hij zei: dankzij jullie bloedverdunners

wikkelen die je kunt toevoegen aan de ver-

kunnen wij weer opereren. Daar heb ik het

pakking. Opnieuw is dat een idee dat in de

allemaal voor gedaan. Zonder strijd, geen

prijzen valt. De chip wint in 2013 de Herman

overwinning.”

Wijffels-innovatieprijs van de Rabobank. In het
juryrapport staat dat dit een standaardpraktijk in Nederland kan worden.

Tips van Anja

Helaas is dat nog steeds onvoldoende om

» Laat je niet afschepen door mensen die het

verspilling tegen te kunnen gaan. Want om

beter denken te weten dan jij. Mopper, tier

medicijnen opnieuw te kunnen uitgeven is

en ga weer door.

ook een wetenschappelijke onderbouwing

» Als jouw boven het maaiveld uitgestoken

noodzakelijk. Gelukkig komt Anja weten-

hoofd er wordt afgehakt, besef dan dat je

schapper Charlotte Bekker op het spoor. Zij

wortels sterker worden.

promoveert op dit onderwerp in Utrecht.
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Hoe Gary kwik uit de zorg bande

G

ary Cohen begint zijn werkende

deze winstgevende busi-

Bron

bestaan als auteur van reisgidsen.

ness af te bouwen, want

Bekijk hier de Ted

Maar na het schrijven van een gids

de

Talk ‘Can hospitals

kwikthermometers

over de meest vervuilde plekken op aarde

zijn goedkoper te produ-

heal our environ

maakt hij een switch naar milieuactivist.

ceren en daardoor ook

mental illness’ van
Gary Cohen.

Gary is vol ongeloof als de Amerikaanse

meer in trek bij kopers.

overheid bekend maakt dat ziekenhuizen de

Ze besluiten het over een

grootste uitstoters van dioxine zijn. Dat is een

andere boeg te gooien.

verraderlijk gif dat ontstaat bij vuilverbran-

Ze

ding. Het gaat overal in zitten, tast het

Permanente en vragen

immuunsysteem aan en kan kanker veroorza-

deze grote ziekenhuis-

ken. Vervolgens hoort hij over kwikvervuiling

groep over te stappen naar digitaal. Het

en de hersenschade waar dat toe kan leiden.

management van dit bedrijf ziet daar wel wat

Dit giftige metaal wordt dan nog overal in zie-

in, omdat ze af willen van ongezonde giflozin-

kenhuisthermometers gebruikt.

gen. Gary weet ze te overreden tot een aan-

benaderen

Kaiser

Het dubbele van de situatie van ziekenhui-

koop van miljoenen digitale thermometers.

zen als redders en bedreigers van levens ineen

De prijzen van deze innovatie dalen daardoor

intrigeert Gary. Hij heeft daarmee de doel-

snel en digitaal wordt een volwaardig alterna-

groep voor zijn activisme gevonden. Maar hij

tief. Het is nu het dominante meetinstru-

heeft nog geen netwerk. Gelukkig vindt hij

ment. Sinds 2020 mag kwik niet meer worden

drie vrouwen die dat wel hebben. Een van hen

gebruikt in meetinstrumenten.

is afkomstig van Kaiser Permanente, de groot-

Gary beschouwt zijn successen met kwik

ste non profit-ziekenhuisorganisatie en tege-

en dioxine slechts als een goed begin. Met

lijk zorgverzekeraar in de Verenigde Staten.

HCWH trekt hij ook ten strijde tegen het

De andere twee zijn nonnen en voormalige

gebruik van luchtvervuilende fossiele energie,

medewerkers van de katholieke ziekenhuis-

astma veroorzakende desinfectiemiddelen

groep Dignity Health Care. Samen richten ze

en kankerverwekkende kunststoffen in zorg

in 1996 Health Care Without Harm (HCWH)

gebouwen. Samen met architecten heeft

op. Ze gaan in gesprek met de ziekenhuizen

HCHW bovendien een raamwerk ontwikkeld

over hun afval en hoe te stoppen met het ver-

voor een helende omgeving in ziekenhuizen.

branden ervan. Dat lukt. Tien jaar na oprich-

‘Healing environment’ is nu een bekend begrip

ting van HCWH zijn 4.000 verbrandingsin-

in de nieuwbouw van zorgvastgoed. Gary ziet

stallaties gesloten.

grote kansen voor ziekenhuizen als ombuiger

Ze richten hun pijlen ook op de kwikther-

van onze huidige ongezonde gewoonten. Met

mometer. Ze gaan in gesprek met een grote

hun enorme inkoopkracht en het morele

leverancier die zowel kwikthermometers als

gezag van de vakmensen die er werken

digitale thermometers maakt. Die weigert

hebben zij de macht om dat te veranderen.
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en ook wel een beetje verwarrend.

MartiniPlaza en zelf in het midden

Ik vroeg me af: wat ga ik hier mee

te gaan liggen. Haar dochter, pro-

doen?”

fessioneel videomaakster, brengt

Ze krijgt het idee om het afval uit

dit vanaf 17 meter hoogte in beeld.

te stallen op het podium van de

Nadat de video online staat gaat die

grote zaal van evenementenlocatie

al snel viraal. Ook wordt het beeld

HO O FDS T UK 3 • ZUINIG E ZO RG

103

Bron
Video’s van de projecten
als foto in een eindeloze rij papieren

voor zinloos afval ingericht. Het

van Maria vind je op haar

uitgaven gepubliceerd. “De reacties

eerste is in maart 2021 geopend in

Youtube-kanaal.

waren overweldigend. Veel mensen

het UMCG in Groningen. Ze wil dat

vertelden mij dat ze bij het zien van

zorgprofessionals de vraag gaan

de beelden tranen in de ogen

stellen of dit nodig is en of het niet

kregen.” Maria heeft in het kader

anders kan.

van dit project een minimuseum
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Figuur III.3 Productgebruik IC Erasmus MC per patiënt (gemiddelde ligduur van 5 dagen).
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Hoe Annemarie duurzaamheid
in het onderwijs wil krijgen

A

nnemarie Bergsma is verzot op

de impact van de mens op het milieu en de

verpleegkunde én onderwijs. Na


gezondheid (‘planetary health’) en natuur als

een carrière als verpleegkundige

verpleegkundige interventie. “Natuur heeft

(Erasmus MC/Leger des Heils) is ze nu docent

een helende werking voor patiënten en zorg-

verpleegkunde. Ze vindt het heerlijk om het

professionals. Het is belangrijk om daar oog

vuur voor het zorgvak bij de nieuwe generatie

voor te hebben in de zorgomgeving.”

aan te wakkeren. Daar blijft het niet bij. Sinds

Dat duurzaamheid onderdeel hoort te zijn

enkele jaren heeft ze een nieuwe missie:

van het vak is overigens niet alleen de mening

werken aan een duurzamere wereld. Dit is

van Annemarie. Volgens de International

een gevolg van wat ze met haar vader heeft

Council of Nurses moeten alle verpleegkundi-

meegemaakt. Die is eind 2020 overleden, na

gen zich verdiepen in dit thema, zich erover

jaren lijden aan de ziekte van Parkinson.

uitspreken en hun manier van werken aan-

Annemarie vermoedt dat gewasbescher-

passen. Verpleegkundigen mogen als groot-

mingsmiddelen – haar vader kwam daarmee

ste beroepsgroep veel meer het voortouw

in aanraking als bodemkundige – deze ziekte

nemen, vindt Annemarie. Ze geeft aan haar

hebben getriggerd. Dit is voor haar aanleiding

studenten mee dat het belangrijk is niet te

geweest om in actie te komen. “Ik dacht: ik

afwachtend te zijn. Nu ziet ze nog te vaak dat

moet ook als mens iets doen om de gezond-

managers en artsen de aandacht opeisen,

heid te bevorderen.”

bijvoorbeeld bij nieuwbouwplannen. “Wij


Annemarie besluit zelf De Duurzame

moeten onszelf aan tafel uitnodigen en ons

Verpleegkundige72 op te richten. Ze wordt

aanbieden als deskundige. Wij zijn het immers

ambassadeur voor de Green Deal Duurzame

die weten hoe je de zorg het beste kunt

Zorg bij de beroepsvereniging voor verpleeg-

vormgeven.”

kundigen en verzorgenden V&VN en sluit zich
aan bij Nursing Climate Challenge en de coöperatie Leren voor morgen, een groep organi-

Tips van Annemarie

saties die zich inzet voor leren over duurzame

» Werk samen met verschillende generaties,

ontwikkeling. Ze probeert duurzaamheid in

disciplines en sectoren. Dit is een gezamenlijk

de opleiding van zorgverleners te krijgen,

probleem met een gezamenlijke oplossing.

onder meer door alle hbo-instellingen aan te

» Wees moedig. Laat jezelf op de werkvloer,
social media en congressen zien en spreek

schrijven.
Duurzaamheid

dient

een

structureel

onderdeel van het onderwijs te worden, vindt
Annemarie. Als het aan haar ligt, besteden de
opleidingen aandacht aan duurzaam werken,

daar vanuit hoop en biedt perspectieven.
» Begin gewoon: het hoeft allemaal
niet perfect te zijn!
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[reisverhaal]
Het feit dat ze een brede zorggroep zijn, is

“We gaan overtollige warmte delen met de

niet de enige reden waarom juist Alrijne

wijk: woningen, een collega-zorgorganisatie

dit resultaat heeft geboekt. Dit heeft zeker

en een school in de omgeving.”

ook te maken met de duurzame gedrevenheid
van Simke en zijn collega’s. Ze grijpen elk

Bedpannen

bouwproject aan als een kans om het nog

De duurzame gedrevenheid beperkt zich bij

beter te doen. En als de bouw is gerealiseerd,

Alrijne overigens niet tot bouwprojecten.

stopt de drang om het duurzamer te doen

Ook in de dagelijkse operatie is volop ruimte

niet. Zo zijn er bij het Alrijne ziekenhuis in

voor verduurzaming. Duurzaamheid is nu al

Leiderdorp groene gevels gekomen. En bij een

twintig jaar onderdeel van de organisatiefilo-

verbouwing van de hal – met een healing en

sofie. Simke jaagt dit graag aan, maar dat is

vironment-insteek – is een unieke techniek

meestal niet meer nodig: “Of het duurzamer

gebruikt. Ze hebben daar platen aangebracht

moet, is hier geen vraag meer. Het gaat hoog-

met daarin bijzonder materiaal (PCM voor de

uit over het hoe. In werkgroepjes bespreken

kenners). Dit bevriest als het warm is en smelt

medewerkers met elkaar welke verbeterin-

als het koud is. Zo blijft de hal mooi op tempe-

gen ze willen doorvoeren. Denk aan projecten

ratuur zonder de airco of verwarming te laten

die bijdragen aan het terugdringen van afval

loeien. En bij het ziekenhuis in Alphen aan

of het tegengaan van voedselverspilling. Een

den Rijn werken ze aan ‘warmterotondes’.

mooi voorbeeld is het spoelen van bedpan-

foto: Nasa
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errassend veel astronauten keren als een ander mens op aarde
terug. Tijdens hun reis hebben ze onze planeet met een andere blik
aanschouwd. Ze realiseren zich ineens dat we leven op een kwets-

bare blauw-groene knikker met een dunne damp als beschermlaagje.
Dit overzicht over de aarde maakt van astronauten na terugkomst op de
aarde activisten, zoals met de Nederlandse ruimtereizigers Wubbo Ockels
en André Kuipers is gebeurd. Dit fenomeen staat bekend als het
Overview-effect.
Het inzicht dat we voorzichtiger moeten omgaan met de aarde, kun je
overigens ook op zee krijgen. Net als astronauten neigen topzeilers ernaar
om te veranderen in activisten omdat ze aan den lijve ondervinden dat de
oceanen vollopen met plastic. Een voorbeeld hiervan is de Britse Ellen
MacArthur. Vijf jaar nadat ze als snelste mens ooit rond de wereld was
gezeild, stopte ze haar sportcarrière. Nadat ze had gezien hoe albatrossen
en walvissen onder menselijke vervuiling lijden, besloot ze natuurbeschermer te worden. Ze startte een wereldwijde beweging rond circulaire economie die zeer succesvol werd.
Het zou mooi zijn als meer mensen tot het inzicht komen dat het anders
moet en in actie komen. Natuurlijk hebben we niet allemaal de luxe om de
toestand van de planeet diep tot ons te laten doordringen in de ruimte of op
de oceaan. Toch kan iedereen op zijn manier tot dit inzicht komen. Voor
professionals in de zorg kan het kunstwerk van Maria Koijck als een eye
opener dienen of de infographic over IC-afvalgebruik bij het Erasmus MC
(beide hoofdstuk 3). Ook kun je zelf overzicht creëren door een keer op je
werk alle afval te verzamelen, uit te stallen en te fotograferen.

HEEL DE ZORG
Mensen beter maken of ondersteunen. Dat is waar
professionals in de zorg het voor doen. Ze vinden dit
niet te rijmen met de enorme verspilling en vervui
ling die het werk veroorzaakt. Ook weigeren ze te
accepteren dat de sector die over gezondheid gaat
de ongezondste is om in te werken. Steeds meer
professionals staan op tegen deze uitputting van
zowel grondstoffen als mensen en komen in actie.
Bevlogen laten zij zien dat het anders kan. In deze
‘reisgids’ vind je hun verhalen, maar ook routekaar
ten en tips. Zodat jij voldoende inspiratie en bagage
hebt om, net als deze pioniers, de avontuurlijke
reis naar duurzamere zorg te maken. Doe mee met
de groeiende groene beweging en werk aan zin
nigere, zuinigere en zonnigere zorg. Maak er een
nog f antastischer vak van. Heel de zorg!
uw reisleiders
Joost Bijlsma is journalist en
uitgever, gespecialiseerd in zorg,
strategie en innovatie. Al vijftien
jaar vertelt hij 
verhalen over
duur
zaam onder
nemen en or
ganiseren. Met Groenekoers.nl ondersteunt hij
pioniers bij het vinden en formuleren van hun

duurzame visie.
Cathy van Beek is pionierend
bestuurder in de zorg (Maartens
kliniek, NZa en Radboudumc),
gespecialiseerd in partnership
van patiënt en p
rofessional in
een healing environment. Haar motto is al tien jaar
#planetfirst. Ze werkt tegenwoordig in opdracht,
onder meer als kwartiermaker duurzame zorg.
uitgeverij www.magma-publicaties.nl
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