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Andere mindset nodig, 
gecombineerd met 
nieuwe regelgeving over 
hergebruik medische 
hulpmiddelen 

Andere manier van 
denken, regelgeving

Duurzame middelen
moeten niet te duur zijn 
en net zo gebruiks-
vriendelijk als niet-
duurzame alternatieven

Gebruiksvriendelijk 
en niet duurder

Concrete handvatten 
voor zorgprofessionals 
zijn nodig om 
patiëntveiligheid goed te 
combineren met 
duurzaamheid

Eenduidige 
handvatten geven is 
lastig

Duurzame 
infectie-
preventie

Mans, L., Knottnerus, B. Infographic. De ecologische voetafdruk in de zorg 
verkleinen: uitdagingen voor veel verschillende zorgdisciplines op veel 
verschillende niveaus. Utrecht: Nivel, 2023

De ecologische voetafdruk in de zorg verkleinen
Uitdagingen voor veel verschillende zorgdisciplines op veel verschillende niveaus

Waar initiatieven om CO2-uitstoot te verminderen in ziekenhuizen al een vlucht hebben 
genomen, gebeurt dit ook steeds meer in de eerstelijnszorg. Wat kunnen we van elkaar 
leren? In een Nivel Verbindt-bijeenkomst (25 januari 2023) gingen 27 zorgprofessionals 

met elkaar in gesprek over duurzame infectiepreventie, duurzaam geneesmiddelen-
gebruik en duurzame gedragsverandering. Per thema de bevindingen.

N I V E L - U I T D A G I N G :  D U U R Z A M E  G E Z O N D H E I D S Z O R G

Duurzame 
gedrags-
verandering

Duurzaam
geneesmiddelen-
gebruik

Een geneesmiddel legt een lange weg af
voordat het gebruikt wordt door de patiënt

Het aantal betrokken partijen is groot: bijv. patiënten, zorgverleners, 
zorgverzekeraars, farmaceutische bedrijven en beleidsmakers

Er is een maatschappelijk debat nodig om deze partijen op één lijn te 
krijgen over de (wettelijke) kaders en mogelijkheden 

Begin bij jezelf

•Kennis over het 
eigen gedrag helpt 
zorgprofessionals
om een duurzame 
leefstijl bij patiënten 
te stimuleren

Houding

•Welke woordkeuze 
hanteer je (directief, 
optatief, wervend); 
hoe voorkom je 
weerstand bij de 
patiënt?

Situatiesensitief

•Hoe ga je om met 
een patiënt die geen 
geen geld heeft om 
met fysiotherapeut 
te sporten? Of in een 
omgeving woont met 
veel luchtvervuiling?

Gezamenlijke aanpak

•Interdisciplinaire 
samenwerking op 
wijkniveau, met het 
sociale domein de 
lokale politiek. Naast 
leefstijl leefomgeving 
patiënt meenemen

THEMA

THEMA

THEMA

NIVEL 
VERBINDT:
wetenschap, 

beleid en
praktijk

Doel: Actuele zorgvraagstukken behandelen vanuit breed (zorg)perspectief)
Deelnemers: 27 vertegenwoordigers uit wetenschap, beleid en praktijk van de zorg

(Chiesi, Duurzame Dokter, EcoFysio, IVM, LUMC, NHG, RIVM,
Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie, Streekziekenhuis 
Koningin Beatrix, VWS, ZonMw, Zorginstituut Nederland en het Nivel

Thema: Nivels Uitdaging Duurzame zorg (zie Onderzoeksagenda 2022-2024)

Ga naar www.nivel.nl/nl/nivel-
onderzoeksagenda-2022-2024/uitdaging-
duurzame-gezondheidszorg
E-mail: 
l.mans@nivel.nl
b.knottnerus@nivel.nl
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