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De Nederlandse gezondheidszorg kent een voetafdruk van circa 11 Mton Co2 per jaar. 

Deze voetafdruk is verantwoordelijk voor zeven procent van de totale CO2-uitstoot in 

Nederland.1  

Het percentage van 7 procent is vanzelfsprekend verdeeld over verschillende 

onderdelen van de gezondheidszorg. Denk aan de gebouwen, vervoer van patiënten 

en geneesmiddelen. Wat echter ook zijn weerslag kent op het milieu is het veelvuldig 

gebruik van disposables (wegwerpmaterialen). Onderzoek van het Erasmus Medisch 

Centrum toont aan dat er bij de verzorging van één patiënt op de IC per 24 uur 

ongeveer zeven volle vuilniszakken aan afval vrij komen.2 Van dit genoemde afval uit 

ziekenhuizen wordt het grootste deel verbrand in een centrale oven. Een ander 

voorbeeld is het kunstwerk van Maria Koijck dat zij maakte met behulp van de 

hoeveelheid afval na haar borstoperatie.3 

Gupta Strategics: Een stuur voor de transitie naar duurzame gezondheidszorg. 

                                                           
1 GUPTA Strategists, “Een stuur voor de transitie naar duurzame gezondheidszorg, Kwantificering van de CO2-
uitstoot en maatregelen voor verduurzaming”, mei 2019, te vinden via https://gupta-
strategists.nl/storage/files/1920_Studie_Duurzame_Gezondheidszorg_DIGITAL_DEF.pdf 
2 https://www.circonl.nl/van-disposable-naar-reusable-circulaire-kansen-voor-ziekenhuizen/  
3 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5214846/maria-koijck-kunstenares-groningen-umcg-afval-
operatie 

Aanleiding 

https://www.circonl.nl/van-disposable-naar-reusable-circulaire-kansen-voor-ziekenhuizen/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5214846/maria-koijck-kunstenares-groningen-umcg-afval-operatie
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5214846/maria-koijck-kunstenares-groningen-umcg-afval-operatie
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Reden dat het gebruik van disposables en daarmee ook het ziekenhuisafval enorm is 

toegenomen komt door de manier van denken in de industrie van 

operatiegereedschap. Hier is een omslag gemaakt van herbruikbaar 

operatiegereedschap naar wegwerpgereedschap.4 Daardoor kan altijd een steriel 

instrument voor de patiënt worden gegarandeerd wat de zorg ten goede komt.  

Vanzelfsprekend dient de veiligheid van de patiënt altijd voorop te staan. Tegelijkertijd 

is het belangrijk om te komen tot vermindering van milieubelasting. Een manier van 

werken waarbij we het gebruik van disposables kunnen verminderen. Ook omdat de 

CO2-heffing tot meer kosten zal leiden voor de zorgsector. Meer verbranding van afval 

betekent immers meer heffing.  

Er lopen inmiddels initiatieven die het in ieder geval mogelijk maken producten te 

recyclen naar andere producten die gebruikt kunnen worden in ziekenhuizen, zoals 

drinkbekers en labels. Verschillende ziekenhuizen werken hieraan mee, zo blijkt uit 

een interview met initiatiefnemer Joost van der Sijp.5 Echt circulair hergebruik is 

lastiger. Met andere woorden: scharen en tangetjes kunnen wel worden omgezet naar 

een ander product maar niet opnieuw naar hetzelfde product. 

Als CDA-fractie onderschrijven we het belang van het verminderen van disposables. 

Daarom geven wij in dit plan een aantal maatregelen mee die deze vermindering 

kunnen bespoedigen. Daarbij kijken we in de maatregelen breder dan naar enkel dit 

onderdeel van verduurzaming omdat de uitdaging op het gebied van verduurzaming 

breder ligt. 

 

 

 

                                                           
4 https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/deze-chirurg-kan-niet-langer-aanzien-dat-ziekenhuisinstrumenten-
na-een-operatie-worden-vernietigd~b4defde9/?referrer=https%3A%2F%2Fdegroeneok.nl%2F  

5  https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/deze-chirurg-kan-niet-langer-aanzien-dat-
ziekenhuisinstrumenten-na-een-operatie-worden-
vernietigd~b4defde9/?referrer=https%3A%2F%2Fdegroeneok.nl%2F 

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/deze-chirurg-kan-niet-langer-aanzien-dat-ziekenhuisinstrumenten-na-een-operatie-worden-vernietigd~b4defde9/?referrer=https%3A%2F%2Fdegroeneok.nl%2F
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/deze-chirurg-kan-niet-langer-aanzien-dat-ziekenhuisinstrumenten-na-een-operatie-worden-vernietigd~b4defde9/?referrer=https%3A%2F%2Fdegroeneok.nl%2F
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/deze-chirurg-kan-niet-langer-aanzien-dat-ziekenhuisinstrumenten-na-een-operatie-worden-vernietigd~b4defde9/?referrer=https%3A%2F%2Fdegroeneok.nl%2F
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/deze-chirurg-kan-niet-langer-aanzien-dat-ziekenhuisinstrumenten-na-een-operatie-worden-vernietigd~b4defde9/?referrer=https%3A%2F%2Fdegroeneok.nl%2F
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/deze-chirurg-kan-niet-langer-aanzien-dat-ziekenhuisinstrumenten-na-een-operatie-worden-vernietigd~b4defde9/?referrer=https%3A%2F%2Fdegroeneok.nl%2F
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Er zijn verschillende manieren die naar ons idee bijdragen aan de vermindering van 

disposables. Zoals zorgaanbieders die een rol spelen, gesprekken door 

zorgverzekeraars, keuzes van de industrie en ook de wetgeving van het Rijk heeft 

invloed. Onderstaand worden de verschillende voorstellen uiteengezet waarmee het 

ministerie van VWS de zorgsector duurzamer kan maken.  

 

1. Breng duurzaamheid onder de aandacht in de zorgsector.  

Voor verduurzaming in de zorg is het belangrijk dat de minister actief uitdraagt dat 

ook de zorgaanbieder zijn bijdrage moet leveren aan verduurzaming. De uitdaging is 

hier niet anders dan voor de overheid, bedrijfsleven en burgers. Verduurzaming mag 

hier breder worden gelezen dan enkel disposables. Ook bijvoorbeeld de 

verduurzaming van gebouwen – verantwoordelijk voor 38 procent van de uitstoot – 

maakt hier deel van uit.  

Ondersteunend hieraan is het van belang dat het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport specialistische kennis bijeen brengt die nu met name bij andere 

ministeries, zoals Economische Zaken en Klimaat, ligt. Ook is het goed om afspraken 

over verduurzaming mee te nemen bij de totstandkoming van het Integraal 

Zorgakkoord.  

 

2. Laat zorgverzekeraars duurzaamheid opnemen in contracten. 

Zorgverzekeraars kunnen een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van de 

zorgsector. Zo kunnen zij in gesprekken over contracten met zorginstellingen 

aandacht vragen voor duurzaamheid. Onder andere door mogelijke 

prestatieafspraken over het gebruik van disposables.  

 

Voorstellen 
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3. Ga in gesprek met de industrie over verpakkingen. 

De industrie is een belangrijke schakel om het voor de zorg mogelijk te maken 

duurzamer te kunnen opereren. Zo is het van belang dat producten een zo laag 

mogelijk aandeel verpakkingsmateriaal hebben. Ook is het belangrijk dat 

operatiegereedschap zo in elkaar zit dat het mogelijk is te steriliseren in plaats van 

maximaal eenmalig te gebruiken. Als dan ten slotte een product echt slechts eenmalig 

te gebruiken valt, laat het dan ten minste van recyclebaar materiaal gemaakt zijn. Het 

zou goed zijn als de minister hierover in gesprek gaat met de sector.  

 

4. Pak wet- en regelgeving aan die in de weg staat   

Wij horen uit het veld dat medische hulpmiddelen gemaakt moeten worden van 

materialen die ongebruikt/ongerept zijn. Dit is een bepaling van toepassing in de 

voedingsindustrie die blijkbaar ook wordt doorgetrokken naar de medische 

hulpmiddelen. Dit gebeurt terwijl daar kennelijk geen wettelijke basis voor is. Hier 

moet duidelijkheid komen. Vervolgens moet waar nodig wet- en regelgeving worden 

aangepast. Zodat hergebruik van medische materialen voor medische doeleinden 

mogelijk wordt.  

 

Joba van den Berg, 

29 juni 2022 


