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voorwoord

Afgelopen jaar liet ik door alle drukte 
vaker eten bezorgen dan goed was 
voor mijn portemonnee, BMI en onze 
planeet. Besloot ik af en toe toch zelf 
een gezonde, steeds vaker vegetarische 
maaltijd te koken, dan eindigde ik alsnog 
met een onvoorstelbaar grote berg afval 
in de keuken. Met een mix van verbazing, 
frustratie en in toenemende mate een 
soort schuldgevoel gooide ik het in de 
afvalbak. 

Gek genoeg duurde het jaren voor ik 
diezelfde verbazing ook voelde in het 
personeelsrestaurant. Waar je elke dag 
weer in de rij stond om twee grote plastic 
bekers te vullen met water, want tijdens je 
drukke poli schoot drinken erbij in.
Of dat je je leftovers de volgende dag 
meeneemt naar OK, en tussen de ope-
raties door snel je vegetarische lasagna 
met biologische strooikaas naar binnen 
schuift... met plastic bestek. Omdat er 
in de koffiekamer op de OK alleen maar 
plastic bekers en bestek te krijgen zijn. 
Gelukkig zie ik overal kleine verbeterin-
gen. We hebben sinds kort echte glazen 
in het restaurant voor water, en het afval 
wordt gescheiden ingeleverd. Voor de 
koffie in het ziekenhuis moet je vanaf sep-
tember meer betalen als je niet je eigen 
beker meeneemt.

De Jonge Specialist heeft dit jaar de 
Green Deal in de zorg ondertekend. Wat 
dat betekent lees je in dit magazine. Het 
begint denk ik met kleine aanpassingen 
bij jezelf. Vaker dan eerst carpoolt het 
bestuur. Ook zijn onze broodjes bij verga-
deringen vegetarisch geworden. En met 
dit magazine hopen we jullie te inspireren 
zodat je ook in je eigen ziekenhuis, hoe 
kort je stage er ook duurt, kunt inzetten 
voor duurzame zorg.

In onze opleiding hebben we geleerd 
uitstekend voor onze patiënten te zorgen 
en recent zijn we door harde cijfers tot 
inzicht gekomen dat we daarbij onszelf 
niet mogen vergeten. Nu we daarnaast 
steeds meer oog gaan hebben voor onze 
planeet, lijkt de cirkel rond.

Dit is mijn laatste voorwoord als voor-
zitter. Na vijf jaar actief geweest te zijn 
binnen De Jonge Specialist, komt met 
het einde van mijn opleiding ook een 
einde aan mijn bestuursperiode. Het 
heeft mijn opleidingstijd ontzettend  
verrijkt en het is mij de grootste eer ge-
weest om het afgelopen jaar als voorzitter 
voor onze gezamenlijke belangen op te 
mogen komen.

Edin Hajder,  
voorzitter De Jonge Specialist

‘ HET BEGINT MET KLEINE 
AANPASSINGEN BIJ JEZELF’
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kort nieuws en feitjes

zIeKJE
Het is een uur of drie uur ‘s nachts. Ik word bij een patiënt geroepen op de vaat-
afdeling; een oud vrouwtje dat vandaag een dotterbehandeling heeft gehad aan 
haar been. Zij is delirant en het prikgat bloedt nog wat na. Een schattige dame, 
ze ligt inmiddels lekker te slapen. Ik druk rustig het prikgat af in afwachting van 
het Hb. Plotseling begint ze te roepen: “Knibbel knabbel knuisje!!” waarna ze 
weer in slaap valt. De verpleegkundige en ik lachen zachtjes om deze uitbarsting. 
Plotseling gaat ze rechtop zitten, ogen wijd opengesperd, pupillen verwijd. Ze 
begint keihard te lachen en vervolgens om zich heen te slaan en schoppen. De 
rest van de nachtdienstweek heb ik niet meer kunnen slapen omdat ik bang was 
dat Chucky me zou achtervolgen door het ziekenhuis…  
Desiree van den Hondel, aios chirurgie

Niet specifiek gericht op de zorg 
maar wel heel informatief (en 

soms een tikkeltje deprimerend) is het 
boek ‘hoe gaan we dit uitleggen’ van 
Jelmer Mommers, klimaatjournalist bij 
de Correspondent. Het boek beschrijft 
klimaatverandering op een eerlijke en 
nuchtere manier. Het klimaatprobleem 
wordt benaderd door ons allemaal als 
schuldige aan te wijzen en is daardoor 
ook wel confronterend. 

V oel je je onwetend als je het met 
je patiënt over voeding en afvallen 

moet hebben? Of merk je aan jezelf 
dat vooroordelen ‘oppoppen’ als je 
een patiënte met een BMI van 40 moet 
opereren? Drink jij cola om door de 
nachtdienst te komen?  Wat moeten 
we met alle verschillende ideeën over 
‘gezond leven?’
Het boek ‘Vet Belangrijk’ neemt je 
mee in de wereld van ‘lichaamsvet.’ 
Het bespreekt de werking van vet, de 
vooroordelen, de kennislacunes en de 
invloeden op vet. Daarnaast geeft het 
boek inzicht in de vraag waarom de 
opdracht ‘afvallen’ niet voor elke pati-
ent even gemakkelijk is met een recept 
‘discipline.’ 
 

Het groene hart
Wie meer van het luisteren is, kan zich 

richten op de podcast-serie ‘het groene 
hart van’ Happinez. In deze podcast-serie 
komen verschillende bekende en minder 
bekende Nederlandse milieustrijders aan 
het woord over hun ‘groene hart’ en hoe 
ze hier invulling aan geven in het dage-
lijks leven. Informatief, maar ook eerlijk 
worden vegetarisch zijn en geen plastic 
gebruiken, maar wel wekelijks het vlieg-

tuig pakken tegen elkaar afgewogen. 

Oproep werkgroep Groene Geneeskunde
Heb jij een passie voor duurzaamheid en groene geneeskunde? Dan zoeken we jou!  

De Jonge Specialist richt een werkgroep op om dit thema een plek te geven. Bij deze 

dus een oproep aan geïnteresseerden. Stuur een mail naar info@dejongespecialist.nl  

en we nemen contact met je op!

Vet Belangrijk
Mariëtte Boon en Liesbeth 
van Rossum 
Ambo / Anthos

Hoe gaan we dit uitleggen
Jelmer Mommers
de Correspondent Bv

Boekentips

Luistertip: Podcast

De Jonge Specialist ontving deze zomer een recordaantal inzendingen van 
a(n)ios die vinden dat hun opleider de titel 'beste opleider van het jaar' 

verdient. Uit al deze inzendingen werden drie opleiders geselecteerd die de 
term 'beste' opleider op alle fronten waarmaken.

Joost van Esser 
Amphia Ziekenhuis

Anho Liem 
Franciscus Gasthuis

Christiaan Keijzer 
Radboudumc

Joost van Esser is door a(n)ios beschreven als een 
betrokken en bevlogen opleider met veel oog 
voor het welzijn van de a(n)ios. Niet alleen in het 
ziekenhuis maar ook op persoonlijk vlak, passend 
in het thema Fit to perform. Hij weet veel over de 
achtergronden van de a(n)ios en zet zijn eigen 
netwerk in om de wensen van de a(n)ios qua 
opleiding te kunnen verwezenlijken. Joost staat 
bekend om zijn persoonlijke aanpak en laat zelf 
ook zien interesses te hebben buiten het vakge-
bied die hij inzet voor de opleiding. Hij motiveert 
de a(n)ios ook om bij onderwijsmomenten over de 
grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken.

Anho Liem wordt door de a(n)ios beschreven als een heel bevlogen opleider 
die laagdrempelig benaderbaar is. Hij heeft een grote a(n)ios-groep (37) maar 
kent iedere a(n)ios en geeft ze allemaal zeer individuele en persoonsgerichte 
begeleiding. De aios voelen zich gekend en gehoord. Anho wordt gezien 
als een rolmodel. De opleider kent de sterke en zwakke punten van de a(n)
ios individueel waarbij hij juist ook oog heeft voor de a(n)ios als mens en de 
werk-privébalans, zodat ze Fit to perform blijven. Anho geeft nog wekelijks zelf 
onderwijs en maakt daarnaast van elke overdracht een onderwijsmoment. Hij 
heeft de opleiding aangepast nu er minder a(n)ios op de werkvloer zijn. 

Christiaan Keijzer is opleider van een grote oplei-
dingsgroep van 60 a(n)ios. De ai(n)os noemen hem 
bevlogen en betrokken. Hij heeft het dienstensys-
teem binnen de afdeling op de schop genomen 
om de a(n)ios te ontlasten. Ook heeft hij taken 
teruggegeven aan de staf om zo de opleiding te 
beschermen. Christiaan behoedt zijn assistenten 
voor stilstand en achteruitgang. Maar hij roept zijn 
a(n)ios ook tot halt zodat ze kunnen opladen en Fit 
to perform blijven. Hij is hierin streng maar recht-
vaardig en heeft het vermogen om de assistent 
zich vrij te laten ontwikkelen in de gekozen route 
en uit te laten vliegen.   

beste opleider?

Tijdens het DJS Congres op 27 september zal bekend worden 
gemaakt wie de felbegeerde prijs voor 2019 zal winnen!

Genomineerden 
Opleidingsprijs 2019

Wist je dat...
Je in jouw landelijke opleidingsplan 

een minimum en maximum van 

dienstbelasting kan vastleggen?  

Een minimum waarborgt dat je  

voldoende leermomenten tijdens  

diensten krijgt. Een maximum  

zorgt ervoor dat je aan voldoende 

leermomenten buiten je diensten  

toe komt. Win win!

Wist je dat...
Je recht hebt op een maaltijd- 

vergoeding als je wordt opgedragen 

om aansluitend aan je werkdag  

langer dan twee uren overwerk te 

verrichten?

Wist je dat...
 Er specialismen zijn met een EPA  

voor zelfstandig dienst doen? Dit 

geeft leerdoelen voor tijdens je  

dienst, en maakt de bekwaamheid 

voor de dienst een onderdeel van  

het opleidingstraject. 

• opleiding •
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 Een duurzame  
 operatiekamer  
 begint bij jezelf 

Anesthesioloog Hans Friedericy vertelt hoe hij de 
OK in zijn LUMC ‘groen’ kreeg.

Auteur: Jony van Hilst, aios chirurgie
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 D
agelijks worden zakken vol verpakkingsmaterialen, voorname-
lijk plastic, afgevoerd van de operatiekamers in Nederland. 
Veel operatiekleding zit verpakt in plastic, de vele kopjes 
koffie worden vaak nog genuttigd in een plastic bekertje, om 
maar nog niet te beginnen over de vele disposable materialen 

die gebruikt worden. 
De Jonge Specialist sprak met Hans Friedericy, anesthesioloog in het 
LUMC in Leiden en voorvechter van duurzaamheid op de operatiekamer. 
Hij was de grondlegger voor een ‘Green-Team’ in het LUMC en zorgde 
er mede voor dat er nu een duurzame operatiekamer is geopend.

Wat inspireerde u ertoe u te gaan verdiepen in de duurzaamheid 
op de operatiekamer?
“Het was eigenlijk toeval, een aantal jaar geleden was ik op congres in 
Canada en daar gaf een anesthesist een presentatie over duurzaamheid. 
Dit was echt een soort openbaring, de cijfers die hij liet zien over het 
gebruik van bijvoorbeeld inhalatie anesthesie waren indrukwekkend en 
ik had hier geen idee van. Na thuiskomst ben ik me hier meer in gaan 
verdiepen en zo werd ik steeds enthousiaster om dit aan te gaan pakken 
in mijn eigen ziekenhuis.”

Ik begrijp inderdaad dat er zoiets bestaat als ‘milieuvriendelijke 
narcose’ kunt u hier wat meer over vertellen?
“Naar schatting wordt er in de helft van de narcoses gebruik gemaakt 
van inhalatie anesthesie. Inhalatieanesthetica zijn broeikasgassen en dra-
gen dus bij aan de opwarming van de aarde. Het inhalatieanestheticum 
Desfluraan is bijvoorbeeld bijzonder milieuonvriendelijk. Ter illustratie, 
een hele dag gebruik van dit specifieke inhalatie anesthestheticum staat 
ongeveer gelijk aan de uitstoot van een auto die 2.650 kilometer aflegt. 
Wanneer er gebruik gemaakt wordt van intraveneuze anesthesie met 
Propofol is de impact op het milieu vrijwel nihil.
Ik had geen idee van de uitstoot veroorzaakt door deze middelen, en 
interessant genoeg hebben deze middelen over het algemeen niet per 
se voordeel over intraveneuze middelen. Sinds ik weet hoe slecht het is 
voor het milieu gebruik ik inhalatie anesthesie alleen nog bij kinderen. Bij B
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Recentelijk hebben we de eerste duurzame operatiekamer ge-
opend in het LUMC, op deze gynaecologische OK doen we ons 
wetenschappelijk onderzoek en proberen we nieuwe duurzame 
initiatieven uit.”

Kunt u een voorbeeld geven van het wetenschappelijk 
onderzoek waar jullie mee bezig zijn?
“Een goed voorbeeld is het onderzoek dat we doen naar de net-
ten met operatie-instrumentarium. Het wassen en steriliseren van 
instrumenten vereist veel stroom en water gebruik. Er worden 
standaard netten uitgepakt voor elke procedure, het blijkt dat 
gemiddeld maar ongeveer 20% van het beschikbare materiaal 
wordt gebruikt. Dat betekent dat dus 80% van het instrumentari-
um gereinigd en gesteriliseerd wordt zonder gebruikt te zijn. Met 
het onderzoek wat we doen proberen we hier een betere balans 
in te vinden.”

Staat duurzaamheid patiëntveiligheid in de weg?
“In Nederland schieten we naar mijn mening soms door als het 
aankomt op patiëntveiligheid. Vanzelfsprekend willen we altijd 
het beste voor de individuele patiënt, maar kan dat ongeacht 
de kosten of de impact op het milieu die hierbij komt kijken? 
Langzaamaan moeten we ons gaan realiseren dat de impact die 
de zorg heeft op het milieu mensen ziek maakt en dat we de 
huidige kwaliteit van zorg ook voor de toekomst moeten kunnen 
garanderen.”

Reageert iedereen positief op al deze veranderingen?
“We krijgen eigenlijk geen negatieve reacties, maar er is wel echt 
nog een grote groep - met name artsen - die zich afzijdig houdt 
en niet echt meedoet. Als medici kunnen wij een belangrijke rol 

spelen bij de bewustwording van het probleem van de vervuiling 
voor de volksgezondheid en laten zien dat het mogelijk en nood-
zakelijk is om hierin actie te ondernemen. Een goed voorbeeld 
is de antirookcampagne die nu door artsen wordt gevoerd. Als 
wij als beroepsgroep onze stem laten horen dan kan dat grote 
effecten hebben.”

U hebt een aantal jaar geleden gewerkt in Aruba, hoe was 
het daar gesteld met de duurzaamheid?
“Het is al bijna 10 jaar geleden, dus ik hoop dat het inmiddels 
wel is veranderd, maar destijds was daar nog helemaal geen 
aandacht voor. Ik heb toen eens uitgezocht of het mogelijk was 
om zonnepanelen te plaatsen, maar dat was toen nog verboden. 
Je werd dan zelfs afgesloten van het gewone stroomnet.”

U bent net terug van vakantie, heeft u een duurzame 
vakantie gehad?
“We zijn dit jaar voor het eerst met de trein op vakantie gegaan 
naar Zuid-Frankrijk, vervolgens hebben we daar wel een auto ge-
huurd. Ik ben geen extreme hardliner, maar ik probeer wel op te 
letten en ben hierin ook wel veranderd. Ik heb bijvoorbeeld een 
hybride auto, ga eigenlijk altijd met de trein naar mijn werk en ik 
eet weinig vlees. Laatst wilde ik een duurzaamheidsmeeting bij-
wonen in London, ik heb toen lang getwijfeld, maar uiteindelijk 
ben ik toch naar die meeting toe gevlogen. Daar was natuurlijk 
wel commentaar op, maar ik denk toch dat dat gecompenseerd 
wordt door de inhoud die ik meekrijg door het bijwonen van zo’n 
meeting.”

Wat zou u anderen adviseren die hun ziekenhuis groenen 
willen maken?
“Ga op zoek naar gelijkgestemden en begin met het bekij-
ken van de footprint van je ziekenhuis. Waar wordt de meeste 
uitstoot gegenereerd? Op deze manier kun je makkelijk bepalen 
waar de winst valt te behalen, dit blijkt tussen ziekenhuizen nogal 
te verschillen. Vervolgens kun je met je eigen Green-Team aan 
de slag om dit te verbeteren. Nog beter is het natuurlijk om de 
Raad van Bestuur te overtuigen om duurzaamheid een speer-
punt te maken van het ziekenhuis. In 2050 moet de CO2 uitstoot 
in Nederland, dus ook in de zorgsector, met 95% zijn gedaald. 
In 2030 is het doel 49% en dat is nog maar 10 jaar van nu. Als we 
dat willen halen is er nog een hoop werk aan de winkel.”  

deze groep denk ik dat het wel een voordeel heeft omdat kind-
jes dan niet geprikt hoeven te worden terwijl ze nog wakker zijn.”

Hoe bent u vervolgens aan de slag gegaan in het zieken-
huis?
“Toen ik mij verder ging verdiepen in het onderwerp stuitte ik op 
een duurzaamheidsmanifest van de Amerikaanse Anesthesisten 
Vereniging. In dit manifest stonden tips en handvaten om in je 
eigen ziekenhuis aan de slag te gaan. Een van deze handvaten 
was het opstarten van een Green-Team in je ziekenhuis. Ik heb 
toen een poster opgehangen op het OK-complex en al snel was 
er een groep geïnteresseerden die zich aansloot.”

Wie zitten er in jullie Green-Team?
“Momenteel zijn het met name anesthesisten, gynaecologen, 
anesthesiemedewerkers en OK-assistentes, opvallend genoeg 
heeft er zich nog geen chirurg gemeld voor ons team.”

Welke zaken hebben jullie tot dusver aangepakt?
“Als je met zo’n project aan de gang gaat lijkt het alsof het ook 
meer gaat leven op een afdeling. We hebben veel gebrain-
stormd en gekeken waar het personeel zich aan stoorde. Een 
belangrijk punt dat naar voren kwam is het gebruik van disposa-
ble overjassen die gedragen moeten worden als het personeel 
de operatiekamer verlaat, maar ook tijdens vervoer van patiënten 
tussen de verkoever en de operatiekamers. 
We zijn begonnen met het inventariseren van de kosten en het 

gebruik van deze jassen. Dit leverde interessante data op: per 
jaar werden er 60.000 overjassen gebruikt die 40 cent per stuk 
kosten. Vervolgens hebben we volgens het principe van ‘reduce, 
reuse, recycle’ eerst gekeken of we het gebruik van de jassen in 
het algemeen konden verminderen. Bij navraag bleek dat de in-
fectiepreventie van het ziekenhuis het helemaal niet nodig vond 
dat deze jassen gedragen werden bij vervoer van de verkoever 
naar de operatiekamer. Dit scheelde al enorm in het gebruik. 
Uiteindelijk willen we uitkomen bij het aanschaffen van wasbare 
jassen.”

Zijn kosten een belangrijke motiverende factor voor het 
ziekenhuis?
“Zeker in het begin waren kosten wel vaak een ingang. Bij veel 
ideeën die we hadden was de eerste reactie van het zieken-
huis, ‘oké leuk, maar wat gaat dit kosten?’. Inmiddels is dat wel 
veranderd, we hebben tegenwoordig composteerbare bekers 
bij de koffieautomaten. Deze zijn beduidend duurder en toch is 
hiervoor gekozen.”

Welke zaken vinden jullie nog meer belangrijk om in het 
oog te houden tijdens de verduurzaming?
“We proberen ervoor te zorgen dat alle aanpassingen die we 
doen wel pragmatisch blijven. Natuurlijk is het beter om in de 
opdekruimtes alle zeven verschillende soorten plastic van elkaar 
te scheiden, maar dit is gewoon niet haalbaar. We scheiden dus 
wel, maar al het plastic gaat nog steeds op een hoop.”

Het is niet alleen hobby, ik las dat u samen met profes-
sor Frank Willem Jansen, gynaecoloog en hoogleraar aan 
zowel de TU Delft als de Universiteit van Leiden ook de 
wetenschappelijke kant van duurzaamheid bekijkt?
“Gaandeweg dit project kreeg ik het idee om meer wetenschap-
pelijk naar dit onderwerp te kijken. Het is noodzakelijk om de 
ecologische impact van ons werk in kaart te brengen en op zoek 
te gaan naar oplossingen om onze negatieve invloed op het 
milieu te reduceren. Ik ben toen op zoek gegaan naar iemand 
die mij hierin kon begeleiden en kwam uit bij Frank Willem. Zijn 
connecties met de TU Delft bieden veel aanvullende mogelijk-
heden, maar ook binnen het LUMC vormen we een goed team. 

HANS FRIEDERICY 
Anesthesioloog in het LUMC in Leiden

 Zorg ervoor dat  
 aanpassingen wel   
 pragmatisch blijven 

 Ga op zoek naar  
 gelijkgestemden 
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‘Dit is de toekomst’
In de zorgsector is de afvalproductie enorm en met alle disposables lijkt circulariteit soms ver te zoe-
ken. Vorig jaar tekende Van Straten Medical de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toe-
komst’. Het uitgangspunt: circulariteit. Hoe instrumentbeheer duurzaam kan, zonder dat het duurder 
hoeft te zijn. We spraken erover met Bart van Straten, CEO bij Van Straten Medical. 

Auteur: Arnoud Kastelein, arts-onderzoeker gynaecologie, Amsterdam UMC
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het afval weer terug naar het buitenland te exporte-
ren. Deze cyclus moeten we echt doorbreken.”

Hoe ziet de situatie er momenteel uit in Neder-
land? 
“Er gaan steeds meer ziekenhuizen meedoen om 
zowel afval aan ons aan te bieden als hun instru-
mentvoorraad door ons te laten beheren. We 
repareerden al voor veel ziekenhuizen, maar met 
een aantal ziekenhuizen zitten we nu ook echt op 
een circulair instrumentbeheerprogramma. Wij 
ontvangen dan al het afgekeurde instrumentarium, 
kunnen zo’n 85% reviseren, waarna het opnieuw 
ingezet kan worden. We kijken ook naar instru-
mentvoorraden in ziekenhuizen. Zo hebben we 
een experiment gedaan in Haaglanden Medisch 
Centrum: drie gefuseerde ziekenhuizen met eigen 
instrumentleveranciers. We zijn begonnen met 
harmoniseren, we hebben de voorraad in kaart 

Wat voor bedrijf is van Straten Medical?
‘’Wij zijn in 1975 opgericht door mijn vader Jaap van 
Straten. Tegenwoordig zit ik met mijn broer Niels in 
dit bedrijf. Het is ooit begonnen met de productie 
van wonddrainage producten, inmiddels richten we 
ons voornamelijk op chirurgisch instrumentarium. 
We hebben een eigen instrumentmakerij en er is, 
onder de naam CSA Services, een inpandige sterili- 
satieafdeling. Vanuit ons logistiek magazijn aan de 
A12 kunnen we snel en gemakkelijk door het hele 
land leveren. Zo'n tweeënhalf jaar geleden kwam 
daar een nieuwe missie bij: circulair instrumentbe-
heer aanbieden aan ziekenhuizen. Sindsdien groeien 
we en hebben we veel aandacht gekregen: we 
tekenden de Green Deal en zijn tweede geworden 
bij the green quest van BNR. Bovendien is het erg 
leuk om van circulariteit je businessmodel te maken.’’

Wat is circulair instrumentbeheer?
‘’Een groot deel van het chirurgisch instrumentarium 
dat nu wordt weggegooid in ziekenhuizen, zou na 
reparatie, revisie en renovatie nog een hele tijd mee 
kunnen. We zijn ook beter geworden in reviseren: 
waar wij voorheen 60% van het instrumentarium 
konden reviseren, zitten we nu boven de 80%. 
Daarnaast gebruiken we afgekeurde instrumenten 
voor nieuwe medische producten. Roestvrijstaal kun 
je oneindig omsmelten en daar kun je onderdelen 
of bijvoorbeeld instrumentnetten van maken. Maar 
ook titanium en polypropyleen verpakkingsmateriaal 
kunnen hergebruikt worden. Zo ga je van maken- 
gebruiken-weggooien naar maken-repareren- 
hergebruiken. Dat is circulariteit.’’

Waarom is circulair instrumentbeheer belang-
rijk? 
‘’Wij geloven dat de zorg de komende decennia 
moet verduurzamen, en dat circulariteit daar een 
onmiskenbare rol in gaat spelen. We gebruiken 
momenteel twee keer de aarde aan grondstoffen. 
Dat is niet houdbaar. Naast olie is ijzererts een be-
langrijke grondstof voor instrumentarium. De vraag 
naar ijzererts is tussen 1970 en 2010 verdrievoudigd. 
Ondertussen maken we steeds meer disposable 
instrumenten dat met tonnen per week wordt weg-
gegooid. Waarom?’’

Omdat disposable instrumenten goedkoper 
zijn?
‘’Dat is een schijnargument. Een product dat je 
langer gebruikt is altijd goedkoper. Maar er wordt 
anders gerekend in ziekenhuizen. Producten worden 
intern naar de sterilisatiedienst gestuurd en daar 
wordt intern geld voor gerekend. Men zegt: deze 
kosten ben je kwijt als je disposables hebt. Maar: 
die sterilisatiedienst blijft ondertussen operatio-
neel in het ziekenhuis. Bovendien wordt er geen 
rekening gehouden met afvalkosten. Disposable 
producten zullen uiteindelijk vanzelf ook duurder 
worden, omdat grondstoffen schaars worden. Je 
hoeft minder na te denken met disposable: het is 
kopen en weggooien. Maar het is echt niet goedko-
per. Bovendien wordt disposable instrumentarium 
van het goedkoopste materiaal gemaakt: rvs uit 
Pakistan. Dat wordt per vervuilende zeevracht naar 
Nederland verscheept. Wij gebruiken het één keer 
en gooien het weg, om vervolgens te betalen om 

gebracht, bekeken wat overtollig was, en het 
instrumentarium dat in minder goede staat was 
gereviseerd en weer ingezet. Per direct gingen de 
inkoopkosten met 20% naar beneden en de kwali-
teit van de instrumentvoorraad ging omhoog. De 
basisnetten chirurgie konden bovendien zonder be-
paald instrumentarium en werden 700 gram lichter, 
wat meer ergonomie en minder sterilisatiekosten 
betekende.’’

Wat brengt de toekomst nog?
“Het is leuk om te zien dat ziekenhuizen duurza-
me teams opzetten en nadenken hoe ze kunnen 
bijdragen. We moeten steeds beter begrijpen hoe 
dingen op een nieuwe, circulaire manier aangepakt 
kunnen worden. Daarom vragen we ziekenhuizen 
om aan te sluiten bij pilots. Ons businessmodel is in 
tweeënhalf jaar tijd compleet veranderd, er is niks 
meer over van het oude inkopen-verkopen, we zijn 
echt een circulair bedrijf geworden. Maar er kan nog 
veel meer: we willen instrumenten gaan verhuren 
in plaats van verkopen, en ook graag verpakkin-
gen en kunststof gaan recyclen. Uiteindelijk zit het 
ultieme doel in circulair ontwerpen van producten, 
zodat je ze na gebruik heel makkelijk uit elkaar kunt 
halen en kunt hergebruiken. Maar dan moeten alle 
fabrikanten meedoen en geloven in circulariteit. 
De Nederlandse zorg kan hierin een voortrekkers-
rol vervullen en het goede voorbeeld geven. We 
zitten nu aan het begin van de cyclus, maar dit is de 
toekomst.’’ 

VAN MAKEN-GEBRUIKEN-WEGGOOIEN 

NAAR MAKEN-REPAREREN-HERGEBRUIKEN. 

DAT IS CIRCULARITEIT

BART VAN STRATEN

CEO Van Straten 
Medical

NEDERLAND  
CIRCULAIR

In het program-
ma ‘Nederland 

Circulair in 2050’ 
beschrijft het 

kabinet haar am-
bitieuze plannen 
voor een duurza-
me Nederlandse 
economie: 50% 
minder gebruik 

van primaire 
grondstoffen in 

2030 en een 
volledig circulaire 
economie in 2050. 
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Vergroening van 
de zorg

Wie over Green Deal praat, praat over Cathy van Beek. Als kwartiermaker duurzame zorg 
in opdracht van het ministerie van VWS is zij belast met de taak de bewustwording van de 
noodzaak van deze versnelling te versterken.

Auteur: Sanne Jansen, bestuurslid De Jonge Specialist
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Wat betekent kwartiermaker zijn? 
“Dat is iemand die draagvlak creëert voor de invoering 
van een grote verandering. En hoe ik dat precies moet 
doen, dat weet niemand. Dat maakt het ook zo boei-
end! Als er iets langs komt waarvan ik bedenk dat dat 
wel eens veel impact zou kunnen hebben kan ik daar 
de nodige actie op ondernemen. Uiteraard in nauwe 
afstemming met de mensen die nodig zijn om het te 
laten slagen. In een brede samenwerking werk ik met 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) aan de doelen van de pijlers en de verbinding. 
We faciliteren, stimuleren, enthousiasmeren en agen-
deren (door de inzet van ambassadeurs en overleggen 
met branchepartijen bijvoorbeeld). Waar het moet; 
normeren en monitoren (Rijksbreed) we waarbij we 
uiteraard waken voor administratieve lasten. 
Mijn initiële opdracht vanuit het VWS bij aanvang van 
deze opdracht was: het vergroten van awareness van 
bestuurders in de zorg bij NFU, NVZ, ActiZ, GGZ en 
VGN. En hoewel we het hier hebben over de vijf groot-
ste intramurale brancheorganisaties in de zorg, care en 
cure gecombineerd, merkte ik al snel: zo komen we er 
niet snel genoeg. Daarom heb ik zelf voorgesteld dat 
we het veel breder moeten trekken: juist de zorgpro-
fessionals en de patiënten zijn belangrijk, die moeten 
we erbij betrekken. 
Als bestuurder zat ik zelf aan de knoppen, nu niet 
meer. Die invloed moet je ook niet overschatten; ook 

daar is de afhankelijkheid van de context groot en 
de samenwerkingsnoodzaak dus hoog. Nu beoog 
ik dat mensen zich bewust worden van de enorme 
opgave en uitdaging van vergroening van de zorg. 
Daartoe moeten mensen elkaar vinden, goede 
voorbeelden uitwisselen, betekenis geven aan waar 
we het dan wel over hebben, procesversnellers 
opsporen en mensen handreikingen ter beschikking 
stellen om hiermee aan de slag te gaan. Concreet 
houdt het in dat ik aan de hand van presentaties de 
dialoog aanga, besturen bezoek van ziekenhuizen, 
verpleeghuizen, in dialoog ga met bestuurders-in-
tervisiegroepen, linken leg met de opleidingen en 
de wetenschap et cetera. Uiteindelijk moet het veld 
de initiatieven initiëren en uitvoeren en moeten 
besturen duurzame beslissingen durven nemen! 
En dat is een hell of a job met zoveel om voorrang 
strijdende prioriteiten als personeelstekorten en 
hoofdlijnakkoorden. Maar het kan niet anders dan 
dat we met elkaar verantwoordelijkheid nemen om 
de footprint van de zorg tot zero terug te brengen! 
Die urgentie overstijgt de dagdagelijkse zorgen 
waar ik natuurlijk ook oog voor heb.”

Dus als een soort bij kruis je heel Nederland 
door en bestuif je iedereen?
“Wat leuk; deze metafoor! En het past ook wel bij 
mij. Ik geloof al mijn hele leven in multidisciplinaire 
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aanpak, verbinden van mensen, en zoveel mogelijk 
opsnuiven van elkaars kennis en daarmee de kracht 
van een sterke keten rondom de patiënt borgen. Als 
verpleegkundige in opleiding ging ik al ’s ochtends, 
voor mijn late dienst, op OK assisteren, gewoon uit 
nieuwsgierigheid. Ik wilde weten wat er met de pati-
ent was gebeurd voordat ik die ging verplegen. Was 
ook gefascineerd door het menselijk lichaam en de 
sfeer op de OK. Door het leggen van verbanden 
kan ik zorgen dat mensen sneller duurzame doelen 
bereiken; niet iedereen hoeft het wiel opnieuw uit 
te vinden.”

Waarom ben jij voor deze baan gevraagd denk 
je, vanwege al je bestuurlijke ervaring?
“Dat ze een door de groene wol geverfde bestuur-
der zochten; ja dat ben ik. Ik ben kwartiermaker voor 
de hele zorgsector. Je ziet vaak dat mensen alleen 
kennis hebben van de cure óf de care sector. En je 
moet in deze positie juist de hele breedte kunnen 
begrijpen. Ik ben jarenlang bestuurder geweest in 
de cure-sector, maar ook ben ik zes jaar vicevoorzit-
ter geweest van de NZa. Als iemand met ervaring 
als bestuurder juist in de cure-sector heb ik me 
de eerste 2 jaar gefocust op de care-sector (toen 
psychiatrie, ouderenzorg en gehandicaptenzorg). 
Daarmee heb ik de patiënt in een veel breder palet 
gezien. Uiteindelijk heeft dat denk ik een grote rol 
gespeeld in het geschikt zijn voor deze opdracht.”

Waar is je persoonlijke en professionele inte-
resse in duurzaamheid vandaan gekomen?
“Het is mij met de paplepel thuis ingegoten; 
opgegroeid in sfeer de zogenoemde zwartekou-
senkerk. Mijn ouders, en met name mijn vader, 
waren hier veel mee bezig. Ik ben opgevoed met 
het credo: ‘we zijn rentmeesters van de schepping 
en als zodanig moeten we daar goed voor zorgen’. 
Al in 1974 had mijn vader, als voorzitter van de KLS 
(Kontactvereniging Leerkrachten en Studerenden 

op gereformeerde grondslag), een spreker uitge-
nodigd, die had meegewerkt aan het rapport van 
de club van Rome (particuliere stichting Europese 
wetenschappers, met als doel bezorgdheid over de 
toekomst van de wereld aan het voetlicht te bren-
gen, 1968 -red.). Als puber dacht ik toen al: dit gaat 
helemaal mis met de aarde. Privé heb ik altijd al veel 
aan duurzaamheid gedaan. Dat de zorgsector zo’n 
impact had, dat we helemaal niet alleen maar goe-
de dingen doen, dat besef kwam pas tijdens mijn 
tijd bij de NZa, en toen wilde ik er ook echt wat mee 
gaan doen. In Nijmegen in het Radboudumc kon ik 
me, naast mijn portefeuille patiëntenzorg, hier op 
focussen en het Radboudumc heeft ook een aantal 
goede groene voorbeelden in de praktijk gebracht. 
Maar ook daar was er een constante struggle over 
‘is het niet duurder?’ is het geen ‘hobbyhorse’ van 
die Van Beek? Een zekere volharding, een beetje 
terriër-gedrag is nodig want onze planeet is ernstig 
ziek...”

Duurzaamheid is een thema waar in eerste 
instantie iedereen voor is. Maar ik kan me ook 
voorstellen dat onder de oppervlakte er ook 
veel weerstand kan zijn. Wat zijn de grootste 
uitdagingen?
“Klopt. Het is een gangbare gedachte dat men-
sen denken dat duurzaamheid duur is. Het kan 
als financial impopulair zijn om keuzes te maken 
die op het eerste oog niet voordelig lijken. Ik zeg 
bewust ‘lijken’ want als je naar goedkope producten 
kijkt kosten die elders op de planeet kinderen hun 
gezondheid. Je moet kijken naar de zogenaamde 
TCO (Total Cost of Ownership); dan pas zijn eerlijke 
vergelijkingen mogelijk. Het bestuur, ook dat van de 
MSB’s ,moet durven vooruit te denken en beslissin-
gen nemen over langere termijnen. En dan zul je 
zien dat het vaak helemaal niet duur hoeft te zijn! 
Een voorbeeld uit het Radboud UMC met intro-
ductie van duurzame uniformen van Tencel-vezel 
toonde al aan dat dit absoluut niet zo hoeft te zijn: 
hier is budget neutraal gedraaid, in samenwerking 
met onze eigen leveranciers, en in samenwerking 
tot grote tevredenheid van onze eigen werknemers! 
Ook gaan deze mooie uniformen langer mee en 
worden weer hergebruikt door de leverancier.
De moeilijkste uitdaging echter vind ik de machte-
loosheid die mensen die willen vergroenen voelen. 
Ga zelf maar eens rondvragen op je eigen afdeling: 
bijna iedereen heeft wel iets binnen dit thema - 
alvalbergen, disposables, onnodige behandelingen 
– waar hij of zij zich groen en geel aan ergert. Het 

blijkt in de praktijk zo moeilijk te zijn om echt tot actie te komen 
vanwege de enorme complexiteit. Je kunt duurzaamheid scharen 
onder wat we ook wel ‘wicked problems’ noemen. In je uppie niet 
oplosbaar, taai, lange termijn en afhankelijk van ‘willingness’ van 
vele stakeholders. Toch is er veel is wat je wel kan doen! Op micro- 
en op macro niveau, overal liggen kansen om te verduurzamen of 
in geval van een individuele AIOS het bewustzijn te vergroten!”

Je vindt het heel belangrijk dat partijen de Green Deal 
ondertekenen. Wat voor partijen zijn dit en waarom is dat 
belangrijk?
“Door het ondertekenen van de Green Deal zet je een belofte, 
specifiek toegespitst op jouw organisatie, om te helpen in het 
proces van verduurzaming van de zorg. Hiermee bepaal je zelf 
hoe groot de steen is die jij kan (bij)dragen en het helpt concreet 
te maken wat je wil en kan doen. Het zijn allerlei verschillende 
partijen, van instrumentenmakers tot wetenschappelijke vereni-
gingen, van consultancybureaus tot beheerders van vastgoed, van 
KNMP tot farmareuzen. Ik vind het echt enorm belangrijk dat de 
zorgprofessionals io (in opleiding) zich nadrukkelijk ook mengen 
hierin en was daarom ook heel erg blij dat de Federatie Medisch 
Specialisten (FMS) zich in de eerste ronde aansloot, en ook jullie 
pledge is echt van grote waarde! Als de (jonge) professionals, de 
mensen in het veld, zich hier niet over uitspreken, dan is de kans 
dat het van de grond komt zoveel kleiner. Bovendien heb je toch 
een eed gezworen waarin ook staat dat je aan de patiënt geen 
schade zult doen (non nocere )? We veroorzaken met het uitvoe-
ren van de zorg zo’ n 5%-10% van de CO2 uitstoot. En de climate 
change heeft immense gevolgen voor de volksgezondheid: 7 
miljoen ‘klimaatdoden’ op jaarbasis, meer vroeggeboorten etc 
wereldwijd. Dus er is een duidelijke ‘call2action’ en DJS is tot mijn 
grote vreugde opgestaan!”

Als jonge arts is het soms wel eens lastig: wat kun je nou 
doen in de korte tijd dat je in een ziekenhuis werkt en je al 
zoveel moet? Heb je daar een idee over?
“Als jonge arts in je eentje en in een kort verblijf op een afdeling 
zal het lastig zijn om echt iets voor elkaar te krijgen, maar je kunt 
ook weer meer dan je denkt. Jullie zijn in allerlei verbanden ver-
enigd! De arts-assistentenverenigingen van de ziekenhuizen zitten 
regelmatig bij de Raad van Bestuur aan tafel; agendeer het een 
keer, er is meestal altijd wel iemand met een groen hart in al die 
besturen dus wie weet wat je kan bereiken! Mutatis mutandis bij 
het MSB of het medisch stafbestuur. Ook denk ik dat het belang-
rijk is dat je, met name als je een specialisme hebt gekozen en in 
opleiding bent, dit thema bij de wetenschappelijke verenigingen 
gaat agenderen. Als jullie aangeven dat je dit belangrijk vindt, dan 
hebben zij een extra incentive om hiermee aan de slag te gaan. 
De wetenschappelijke verenigingen zijn van harte uitgenodigd om 
allemaal met een specialisme-eigen pledge de Green Deal te on-
dertekenen. De orthopeden (NOV) zijn hierin koploper geweest. 
Ook het bespreken van het thema met je opleider kan helpen, dit 
kan gewoon tijdens de lunch: ‘wat doet jullie maatschap/vakgroep 
eigenlijk aan duurzaamheid?’ etc. Door het verkennen van dit the-
ma in je assistententijd, weet je straks als specialist ook beter of je 

In mei 2019 ondertekende de Jonge Spe-

cialist (DJS) de Green Deal Zorg. Daarmee 

onderstreept DJS het belang van dit thema. 

Door het ondertekenen heeft zij de belofte 

gedaan om de achterban te informeren 

hierover en een actieve rol in te nemen bij 

het versnellen van de verduurzaming van de 

zorg. Wat is die Green Deal dan eigenlijk?

Green Deals zijn afspraken tussen de 

Rijksoverheid en andere partijen, met als 

doel om duurzame plannen om te (laten)

zetten in actie. Het is de bedoeling dat de 

Deals partijen met elkaar verbinden, en dat 

de overheid kan helpen om regelgeving die 

verduurzaming in de weg zit, waar mogelijk 

aan te passen. In 2018 is de Green Deal 

Duurzame Zorg in de zorgsector opgesteld, 

en hebben zo’n 150 partijen deze onder-

tekend op de dag van de duurzaamheid, 

10 oktober. Ook het Milieu Platform Zorg 

(MPZ) dat onder andere de Milieuther-

mometer zorg heeft opgesteld, een 

duurzaamheidskeurmerk voor zorginstel-

lingen. Er is, gestimuleerd door een van de 

Klimaattafels, een nulmeting gedaan voor 

de gebouwde omgeving, een routekaart 

voor de sectoren Cure en Care opgesteld 

om in 2015 CO2 arm cq neutraal te zijn en is 

er een Versnellingskamer opgezet voor de 

aanpak van medicijnresten (inclusief rönt-

gencontrastvloeistoffen) uit het water. 

Deze Green Deal heeft de focus gelegd op 

vier domeinen, te weten:

1   Terugdringen van de CO2-emissie van de 

zorgsector 

2  Bevorderen van circulair werken

3   Terugdringen van de hoeveelheid 

medicijnresten in oppervlaktewater en 

grondwater 

4   Het creëren van een leefomgeving in en 

buiten zorginstellingen die de gezond-

heid van iedereen bevordert.

Aanvankelijk is deze Deal gestart met zo’n 

130 partijen, op 10 mei 2019 sloten nog 32 

partijen aan, waaronder De Jonge Specialist.

IK VIND HET ENORM BELANGRIJK  

DAT DE ZORGPROFESSIONALS I.O.  

ZICH MENGEN IN DE GREEN DEAL
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GREEN DEAL
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er iets meer mee wil gaan doen en kun je een idee 
vormen over hoe dit te doen.
Artsen zijn meestal terughoudend als er iets moet 
veranderen; er heerst toch een cultuur van veilig-
heid en bekendheid. Hoe kan worden bereikt dat 
artsen open staan om in hun dagelijkse praktijk te 
veranderen, zonder dat daar jarenlange trajecten 
van wetenschappelijk onderzoek voor nodig zijn?
Dit moet zowel top-down als bottom-up. In de 
bestuurskamers moeten beslissingen worden 
genomen. Hier zijn dus bestuurders nodig met 
visie op duurzaamheid die geld vrij maken of liever 
heralloceren en ingrijpende lange termijn beslis-
singen nemen, bijvoorbeeld bij nieuwbouw of een 
wijziging in speerpunten van een ziekenhuis. Maar 
vanuit de werkvloer komen vaak juist ook de goede 
creatieve ideeën! Zo is op de OK de vraag gesteld 
of monitor apparatuur, die cf. de afschrijvingstermijn 
aan vernieuwing toe was, niet nog eens onder de 
loep genomen kon worden. Samen met de afdeling 
medische techniek is deze apparatuur gereviseerd 
en kan deze nog jaren mee! Dit brengt een kosten- 
besparing op van 7,5 ton over 10 jaar! En als bij-
vangst een blijvend goede samenwerking tussen de 
afdeling anesthesie en de technische dienst. 
Wetenschappelijk onderzoek kan een mooi resultaat 
zijn van een ‘groene’ pilot maar moet deze niet 
tegenhouden. Zo hebben we in het Radboudumc 
de manier waarop we onze patiënten voeding 
aanreiken radicaal veranderd, op instigatie van 
de jonge patiënten met kanker en vervolgens in 
samenwerking met hen en cateringbedrijf Maison 
van den Boer. In plaats van drie keer per dag nu zes 
à zeven kleine porties op de patiëntendoelgroep 
toegesneden; smakelijk en goed uitziende hapjes. 
Ze smullen ervan! Met een deel van de winst van 
dit concept, FoodforCare, wordt onderzoek gedaan 
naar de effectiviteit waarbij daadwerkelijk wordt 
aangetoond dit beter is voor het herstel van patiën-
ten. De andere kant van de medaille is dat er van 
34% voedselverspilling naar 11 % op weg naar 5% 
wordt gegaan. Hoort en zegt het voort.
Ook geloof ik heilig in een stimulerend competi-

tie-element; als je een mooie uitdaging neer zet 
waarbij ook iets te winnen valt, dan is dat een  
extra motivator om projecten een injectie te geven!  
Zo zijn we nu op zoek naar de groenste zorg- 
professional van Nederland om deze op 10 oktober, 
de dag van de duurzaamheid, in het zonnetje te 
zetten. Mocht je iemand weten, ga dan naar 
www.duurzamezorgprofessional.nl.” 

Wat vind je zelf op dit moment belangrijke 
ontwikkelingen voor ons om op de hoogte van 
te zijn?
“Ik ben in de voorbereidingen van de European 
Healthcare Climate Summit, georganiseerd door 
Health Care Without Harm in Londen aanstaande 
september. Hier zal een rapport worden gepresen-
teerd waarin de bijdrage aan de carbon footprint 
van de gezondheidszorg wereldwijd is berekend. 
Dit is gemiddeld 4.8%, maar dit verschilt enorm 
per land. En het gaat met name over de steden: 
hittestress en luchtvervuiling zijn daar de topics. In 
december 2018 heeft burgemeester Sadiq Kahn 
‘climate emergency’ uitgeroepen over Londen, dit 
gaat nog verder dan een crisis. Londen zit in de top 
10 van meest vervuilende steden om te wonen ter 
wereld. Meer steden en overheden nemen deze ter-
men over; in Nederland had Amsterdam de primeur, 
en steden als Haarlem en Utrecht volgden en ik vind 
dit echt heel belangrijk. Wat op deze summit wordt 
benadrukt, is dat het ook echt een publiek gezond-
heidsprobleem is. Air pollution is een hot issue 
in Londen en staat daar hoog op de agenda; het 
verbaast mij dat dit niet veel meer aandacht krijgt 
in Nederland. Het rapport van de Gezondheids-
raad ‘Gezondheidswinst door schonere lucht’ over 
luchtkwaliteit en gezondheid (2018) is een aanrader 
voor (aankomend) medisch specialisten. En overall 
is The Lancet Countdown, de internationale versie 
maar ook de eerste versie die onder leiding van 
Peter Blankestijn (nefroloog UMCU en ambassadeur 
Green Deal) tot stand is gekomen, ter inspiratie 
lezenswaardig. Een van de belangrijke aanbevelin-
gen voor Nederland; integreer duurzaamheid in de 
opleidingen van o.a. de dokters. Zo’n cruciaal issue 
zou DJS bijvoorbeeld op kunnen pakken als hun 
belangrijkste uitdaging?
Het mes snijdt dus aan twee kanten: de gevolgen 
van klimaatverandering en milieu zorgen voor meer 
klachten en gezondheidsproblemen bij onze pati-
enten, maar ons handelen, onze sector levert ook 
een belangrijke bijdrage aan dit probleem. Daarom 
is het zo ontzettend belangrijk dat we hiervoor 
strijden.”  

Leren schouwen
“Dokter, de patiënt op kamer zeven is 
overleden”
Dokter. Dat ben ik dus. Het is mijn eerste 
dag als dokter. Vrijdag heb ik mijn diplo-
ma gekregen, nu is het maandag en zit ik 
als zaalarts in een kamertje op de zesde 
verdieping van een middelgroot zie-
kenhuis in Amsterdam te waken over de 
gezondheid van een stuk of twintig oude 
zieke mensen. 
‘Arts Interne Geneeskunde’ staat er op 
mijn naambordje, onder mijn naam en 
naast een stralende foto, om iedereen er-
aan te herinneren hoe goed ik kon lachen 
voordat ik hieraan begon. Arts, dokter, ik 
ben het nu een uur of vier, de dag loopt 
tegen het middaguur, en van mijn twintig 
patiënten heb ik er drie in levenden lijve 
gehaast de hand geschud. 
De rest van de tijd heb ik doorgebracht 
in dit kamertje, achter een computer, 
omgeven door stapels papieren en 
opschrijfboekjes, bellend, opzoekend, 
zwetend en vloekend en zuchtend onder 
de loodzware last van de verantwoor-
delijkheid die ik opeens voel voor deze 
mensen, mijn patiënten. En dan steekt 
een van de verpleegkundigen, volgens 
mij heet ze Chantal, haar hoofd om de 
hoek: 
“Dokter, de patiënt op kamer zeven is 
overleden.”
Ik heb geen idee wie de patiënt op kamer 
zeven is. Ik voel een golf van paniek opko-
men. Wat kan ik doen? Wat moet ik doen? 
Mijn supervisor bellen, of het reanimatie-

team? Moet ik erheen lopen, of moet ik 
rennen? Naar de patiënt, of het ziekenhuis 
uit, hier nooit meer terugkomen? Eerst 
maar eens wat meer informatie inwinnen. 
Ik probeer de meest essentiële vraag te 
bedenken: 
“Was het de bedoeling dat de patiënt in 
kamer zeven zou overlijden?”
“Ja, dokter. Hij lag in het zorgpad der 
stervenden.”
“Nou, wat een geluk dat alles tot nu toe 
precies volgens planning gaat op mijn 
eerste dag als dokter.”
Ik wil weer doorgaan met mijn poging 
om orde te creëren in de chaos op het 
computerscherm voor me, maar Chantal 
blijft staan wachten, geen idee waarop. 
“Anders nog iets?”, vraag ik, ongeduldig 
als een slager op een drukke zaterdag-
middag. 
“Kom je? Jij moet de dood constateren.” 
“Ik? Je zegt net zelf dat ie dood is, wat wil 
je dan dat ik doe?” 
“Schouwen. Jij moet schouwen. Weet je 
dat niet?”
Ik staar haar aan als een konijn dat op de 
snelweg de koplampen op zich af ziet 
komen. 
“Jezus, leren ze jullie dan helemaal 
niks?! Het is heel simpel; Heb je een 
stethoscoop?”
“Ja, natuurlijk! Ik ben dokter!” zeg ik, en 
ik wijs op mijn naambordje, alsof ik bang 
ben dat ze me anders niet gelooft. 
“We gaan naar kamer zeven, je groet de 
familie, je zegt nog niks, je gaat eerst naar 

de overleden patiënt, dat is degene die in 
het bed ligt, dan leg je je stethoscoop op 
de borst van de patiënt, je luistert 10, 20, 
30 seconden, dan schud je je hoofd...”, ze 
schudt haar hoofd zachtjes heen en weer, 
“en dan pas condoleer je de familie.”
Precies dit heb ik gedaan. Ik ben haar ge-
volgd, ik heb geluisterd, ik heb mijn hoofd 
geschud, en de familie gecondoleerd. Op 
mijn eerste dag als dokter heb ik leren 
schouwen, en schudden. 
Ik ben ondertussen ruim 2.200 dagen 
dokter, en elke dag heb ik iets geleerd 
van iemand, van een patiënt, een collega, 
een coassistent, een verpleegkundige, 
een doktersassistente of een willekeurige 
voorbijganger.  Vorige maand moest ik 
tijdens een dienst op de huisartsenpost 
schouwen, en terwijl ik daar zat aan het 
bed met mijn stethoscoop, luisterend, 
betrapte ik mezelf erop dat ik zachtjes 
mijn hoofd schudde, alweer, nog steeds. 
Chantal zou trots op me zijn.  

Ernst van der Pasch
huisarts

ervaringen 
van een anios

IK BEN HAAR GEVOLGD, 

IK HEB GELUISTERD, 

IK HEB MIJN HOOFD 

GESCHUD, EN DE FAMILIE 

GECONDOLEERD 
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Per ziekenhuisbed wordt per jaar ongeveer 
1600kg afval gegenereerd

Per persoon gebruiken we per jaar ongeveer 
100kg plastic, de helft hiervan gooien we  
binnen 30 minuten na aankoop weg

1 600 kg 1 4 kg

100 KG

R O O K V R I J E  Z O R G
De Rookvrije Generatie, een 
initiatief van de Hartstichting, KWF 
Kankerbestrijding en het Longfonds, 
richt zich op het rookvrij maken 
van Nederland. Het project richt 
zich met name op het creëren 
van een rookvrije omgeving voor 
kinderen, want nog steeds beginnen 
wekelijks honderden kinderen met 
roken. De ‘rookvrije zorg’ is ook 
een onderdeel van dit project. Als 
zorgverleners kunnen wij natuurlijk 
een rol spelen in het adviseren van 
patiënten maar het project biedt 
ook handvaten voor het volledig 
rookvrij maken van zorginstellingen. 
In de afgelopen jaren werden al 
meerdere ziekenhuizen, inclusief 
het omliggende terrein, rookvrij. 
Bijvoorbeeld het Medisch Centrum 
Leeuwarden (rookvrij sinds begin 
2018), het Antoni van Leeuwenhoek 
ziekenhuis in Amsterdam (rookvrij 
sinds mei 2019) en het OLVG in 
Amsterdam (rookvrij sinds juli 2019). 
Meer informatie over het initiatief de 
Rookvrije Generatie en tips en tricks 
voor het rookvrij maken van 
het ziekenhuis of de instelling
 waar jij werkt zijn te vinden op: 
www.rookvrijegeneratie.nl.

Recentelijk plaatste het ziekenhuis 
CWZ in Nijmegen 1000 zonnepanelen 
op het dak. De zonnepanelen werden 
grotendeels gefinancierd door de 
artsen van het ziekenhuis. Met deze 
langlopende investering wilden zij 
hun duurzame betrokkenheid bij het 
ziekenhuis laten zien. 

Het St. Antonius in Utrecht en 
Nieuwegein plaatste in 2018 al 4600 
panelen op de daken van beide 
locaties. Dit is genoeg om jaarlijks 340 
huishoudens van energie te voorzien! 

Nij Smellinghe in Drachten pakte het 
nog groter aan. Het ziekenhuis opende 
begin juli een grote zonnecarport en 
zonnedak met in totaal 9000 panelen. 
Hiermee is het ziekenhuis het eerste 
Nederlandse ziekenhuis dat 30% van 
het eigen energieverbruik zelf opwekt. 
Door het doen van aanvullende 
aanpassingen aan het ziekenhuis, 
bijvoorbeeld energiezuinige apparatuur, 
betere isolatie en led-verlichting, wil het 
ziekenhuis in 2030 energieneutraal of 
zelfs energiepositief zijn. Het zonnepark 
werd mede gefinancierd door de 
Medische Maatschap Drachten en ABN 
AMRO lease. 

Groene stroom voor ziekenhuizen steeds

H O T T E R
Bijenkasten in het AVL
Sinds drie jaar staan in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam 
zeven bijenkasten met in elke kast een aparte kolonie. Op deze manier probeert 
het AvL bij te dragen aan het voorkomen van uitsterven van de bijen in Nederland. 
De bijen worden onderhouden door een vaste imker die ook de geproduceerde 
honing verkoopt. De bijenkasten zijn onderdeel van de mooie tuin van het AvL. 
De tuin is 23 jaar geleden opgezet door Carola Thomas, en sinds acht maanden 
heeft zij versterking gekregen van Jelle Tichelaar. In de tuin is veel gebruik gemaakt 
van mediterrane planten, deze planten doen het goed in de zanderige en goed 
vocht doorlatende grond. Ook is een groot deel van het dak helemaal bedekt met 
groen. De tuin wordt onderhouden zonder bestrijdingsmiddelen of gemotoriseerd 
gereedschap. Op deze manier proberen Carola en Jelle ervoor te zorgen dat de tuin 
altijd rust uitstraalt en patiënten even hun gedachten kunnen verzetten. 

Schoner water
Oppervlaktewatervervuiling is een bekend 
probleem. Maar heb je er ooit bij stil gestaan 
dat door een wc-bezoek medicijnresten 
in het water terechtkomen? Door de 
vergrijzing gebruiken we steeds meer 
medicijnen en dit is dus een toenemend 
probleem. Het waterschap schat dat de 
concentratie medicijnresten over 15 jaar 
met 35% is toegenomen. Een normaal 
rioolwaterzuiveringssysteem verwijdert deze 
resten niet volledig. Het waterschap Rijn en 
IJssel gaat het afvalwater afkomstig uit het 
Koningin Beatrix ziekenhuis in Winterswijk 
daarom ‘voorzuiveren’. Deze ‘voorzuivering’, 
waarbij het water met ozon en uv-technologie 
wordt behandeld, breekt medicijnresten, 
röntgenvloeistoffen en bacteriën af. Op 
deze manier moet voorkomen worden dat er 
medicijnresten in het oppervlaktewater terecht 
komen. 

MILIEUTHERMOMETER  
Het Amstelland ziekenhuis heeft 

in 2013 een CO2-reductie van 15% 
bewerkstelligd en wekte 78% van de 
totale energiebehoefte zelf op. Dit 
was de reden om in 2013 voor het 
eerst een ‘gouden milieumedaille’ 

uit te reiken aan een zorginstelling in 
Nederland. 

Zorginstellingen kunnen 
zich certificeren voor de 

Milieuthermometer Zorg. De 
milieuthermometer helpt het 

milieubeleid van een zorginstelling 
te concretiseren en helpt de 

bedrijfsvoering te verduurzamen. 

DE GOUDEN PLAK
Er zijn drie medailles te behalen; 
brons, zilver en goud. Brons staat 
voor net iets meer doen dan het 
voldoen aan de milieuwetgeving. 
Het gaat om het nemen van extra 
maatregelen die zich meestal snel 
terugverdienen. Zilver gaat een 
stap verder en neemt het thema 

duurzaam inkopen mee. Duurzaam 
inkopen is een stap waar nog veel 
mee te winnen is. De kennis hoe 

dat aan te pakken is de laatste jaren 
sterk gegroeid. Goud neemt ook 

duurzaam bouwen en transparantie 
in verslaglegging mee. Dit niveau is 

gekoppeld aan het officiële nationale 
keurmerk. Er zijn op dit moment 

vier ziekenhuizen in Nederland met 
een gouden medaille: het BovenIJ 
ziekenhuis, het Martini ziekenhuis, 
Medisch Centrum Leeuwarden en 

het OLVG Oost. 
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Een robot-geassisteerde uterusextirpatie genereert bijna 
14 kilo afval, een vaginale uterusextirpatie ongeveer 8 kilo

Per dialysepatiënt wordt meer dan 
120 liter water per sessie gebruikt, dat 
verwarmd wordt tot lichaamstemperatuur. 
Ook komt er bij het proces veel afval vrij. 
Bovendien moeten nierpatiënten een 
aantal keer per week naar het ziekenhuis 
komen om aan het dialyseapparaat te 
gaan. Dat kan beter en duurzamer vindt 
de Europese nefrologenvereniging (ERA-
EDTA). 

De vereniging kondigde in 2018 al 
aan meer in te zetten op technische 
verbeteringen, meer gebruik van e-health 
en betere ondersteuning van thuisdialyse 
en zelfzorg. Daarnaast gaan de 
nefrologen scholing en onderzoek naar 
duurzame geneeskunde bevorderen.

Peter Blankestijn, internist-nefroloog 
bij UMC Utrecht en bestuurslid van 

ERA-EDTA schreef er een artikel over in 
Nephrology, Dialysis, Transplant (NDT). 
Daarin wijst hij op de interactie tussen 
milieu en gezondheid. Milieuvervuiling 
veroorzaakt allerlei aandoeningen bij 
mensen, maar omgekeerd belast de 
gezondheidszorg het milieu. Vooral de 
nefrologie is een van de specialismen die 
grote milieuschade veroorzaakt.

Duurzamer dialyseren

De groene specialist
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Een Duitse studie liet een Life Cycle Assessment zien van het 

gebruik van disposable plastic en roestvrije stalen scharen  

versus re-usable roestvrij stalen scharen. Het gebruik van  

re-usable scharen was in Europa veel beter voor het milieu dan 

het gebruik van beide soorten disposable scharen.

 Meer dan 100.000 stukjes plastic zijn er 
gebruikt, en allemaal zijn het afvalproduc-
ten van medicatie of producten die we 

gebruiken in het zorgen voor patiënten. Het zijn de 
deksels van bloedkweken, maar ook de dopjes die 
op ampullen zitten, koppelstukjes voor het infuus of 
de naaldjes die je gebruikt om een bloedsuiker mee 
te bepalen. 
Tilda Shalof, ook wel ‘Nurse Tilda’ genoemd, ver-
zamelde ze in de jaren dat ze op de IC in Toronto 
werkte. Dit deed ze niet alleen omdat ze vond dat 
ze er mooi uitzagen, maar ook omdat er herinnerin-
gen aan vastzaten van de verzorging van patiënten.  
Toen ze op een goed moment wist dat ze de IC 
ging verlaten kwam Vanessa Herman-Landau, 
een goede vriendin en kunstenares, met het idee 
om er een mozaïek van te maken. Samen met 
Vanessa zette ze in hun vrije uren in de weekenden 

het kunstwerk in elkaar. Dit deden ze mede om 
aandacht te vestigen op de hoeveelheid afval die 
we produceren in onze samenleving, en om hier dan 
vervolgens iets moois mee te maken. 
Het kunstwerk begon volstrekt willekeurig met het 
dopje van de ampul adrenaline die ze gebruikte 
met een reanimatie en daarboven op zit het dopje 
van een bloedkweek, vertelt Shalof. “Als ik naar dit 
materiaal kijk dat bijvoorbeeld is gebruikt om pati-
enten met een levertransplantatie te behandelen, 
dan herinner ik me veel van de patiënten die ik heb 
behandeld. Ook patiënten die een longtransplanta-
tie hebben ondergaan, en die het zo goed deden.” 
Maar er waren ook patiënten die het niet haalden, 
deze patiënten wil Shalof gedenken met dit kunst-
werk. Op deze manier koestert ze de herinneringen 
aan alle mensen waar ze voor zorgde gedurende 
haar 28 jaar op de IC. 
Tilda hoopt dat jonge verpleegkundigen en artsen 
door naar dit kunstwerk te kijken, bedenken dat alle 
kleine dingen die ze doen, soms honderdduizenden 
kleine dingetjes, dag en nacht, voor jaren, zo veel 
betekenen voor patiënten. Dit wordt te makkelijk 
vergeten, maar dat is waar dit kunstwerk voor staat. 
“Ik hoop dat we hiermee een soort moment van 
mindfulness creëren, zeker als je al langer in het vak 
zit. Dat je stil staat bij al het werk en alle zorg die wij 
geven aan de patiënt.”  

Artistiek medisch afval
Deze mozaïek begon met een dopje van een levensreddende ampul adrenaline

‘ EVERY LITTLE ACT WE DO, OVER A LIFETIME,  

OR A CAREER, OR ANY INTERVAL OF TIME,  

REALLY ADDS UP TO SOMETHING SUBSTANTIAL’

'NURSE TILDA' SHALOF

Auteur

Annemarije Udo, aios gynaecologie

Voedselverspilling in ziekenhuizen
Ziekenhuizen die op de traditionele manier voor hun patiënten 
koken, moeten veel eten weggooien. Ruim 40% van de warme 
maaltijden belandt in de afvalcontainer, zo becijferde Wageningen 
Universiteit. Bij ziekenhuizen die moderner te werk gaan, zoals de 
Gelre ziekenhuizen in Zutphen en Apeldoorn, is dit bijna de helft 
minder. 

De Gelre ziekenhuizen maken gebruik van diepvriesmaaltijden. 
Patiënten vinden die maaltijden lekkerder dan het eten uit de 
traditionele gaarkeuken en eten daardoor meer. Daarnaast kunnen 
ze aangeven op welk tijdstip ze willen eten, en ook dat komt de 
eetlust ten goede. Door voedselverspilling terug te dringen, kan 
per ziekenhuis ongeveer 50.000 tot 150.000 euro bespaard worden. 
Ook bevorderen de moderne maaltijden het herstel. Volgens de 
Wageningen Universiteit zouden ziekenhuizen de maaltijden dan 
ook als onderdeel van de behandeling moeten zien. 

E-bikes OLVG
Sinds 2015 zijn het OLVG Oost en het Lucas 

Andreas ziekenhuis in Amsterdam gefuseerd tot 
één ziekenhuis, het OLVG. Veel medewerkers 

werken inmiddels op beide locaties en dit vergt nog 
weleens wat heen-en-weer gereis. Om medewerkers 

aan te moedigen om duurzaam te reizen tussen 
beide locaties zijn meerdere e-bikes aangeschaft 

voor beide locaties waar medewerkers gratis gebruik 
van kunnen maken. Op deze manier wordt het 

drukke verkeer omzeild en de luchtkwaliteit in de 
stad niet beïnvloed.  

In Nederland wordt 7% van de jaarlijkse uitstoot 
gegenereerd door de zorgsector. Drie pijlers zijn 

hier in het belangrijkst, de gebouwen, vervoer  
van medewerkers, de productie en het weggooien 

van medicatie.

7%
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Een beter milieu  
begint bij jezelf! 

In het Alrijne ziekenhuis  
moet je het doen met één  

koffiebekertje per dag. 
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Verrassend leuk!
Renee werkt sinds 2 jaar als internist 
allergoloog in een perifere opleidings- 
kliniek en dat bevalt haar ontzettend 
goed. Zij vertelt over hoe zij tot deze 
keuze kwam, en wat de leuke kanten van 
haar (onbekende) vak zijn. 

Mijn loopbaan heb ik nooit helemaal van 
tevoren uitgestippeld. Ik ben erg slecht in 
keuzes maken en wilde zo min mogelijk 
opties afstrepen. Dat begon al met de 
profielen kiezen op de middelbare school 
en duurde voort tot de opleiding interne 
geneeskunde. Daar ben ik overigens erg 
makkelijk ingerold vanuit een ANIOS-po-
sitie interne geneeskunde. Ik oefende alle 
facetten van het vak interne geneeskunde 
met veel plezier uit. 
Toen ik aan mijn academische deel van de 
opleiding begon bleek dat veel AIOS hun 
differentiatie deel al hadden geregeld.  
Dat gaf een benauwend gevoel. Tijdens 
de terugkomdagen werd dat gevoel ove-
rigens niet beter, aangezien we telkens 
de boodschap te horen kregen dat er een 
banentekort was voor internisten en dat 
je moest zorgen voor een spetterend cv. 
Dat mocht overigens van alles zijn; van 
wereldkampioen bungeejumpen tot een 
bestuurdersfunctie in je sportvereniging. 
Mijn baan slokte echter al zo’n 60 uur per 
week op en ik was blij als ik daarnaast 
mijn familie, vriend en vrienden zag. En 
daar waar ik dacht dat een promotie 
(wat volgens mijn moeder een huwelijk 
kost) nodig was om in een opleiding te 

komen, bleek dat nu een voorwaarde om 
je cv überhaupt gelezen te krijgen bij een 
sollicitatie. Dat gaf de burger allemaal 
geen moed.
Ik ging nadenken over goede alterna-
tieven, want promoveren wilde ik niet. Ik 
deed een stage op de afdeling klinische 
immunologie waar het werkelijk fantas-
tisch was. Zoveel bijzondere pathologie, 
iedere dag leerde ik wel wat nieuws. Het 
is echte case-report medicine: Superuit-
dagend, pragmatisch, exotisch. Daarna 
keek ik ook mee op de afdeling allergolo-
gie en dat verraste me enorm. De mensen 
op deze poli kun je écht helpen. En de 
bekende oneliner ‘the patient is telling 
you the diagnosis’ klopt hier helemaal.
Ook moet je je verdiepen in het leven 
(hobby/werk/woonomgeving etc.) van je 
patiënt, want alles kan relevant zijn. En 
kletsen dat kan ik als de beste. Ook in dit 
vak staat pragmatiek bovenaan. En dat 
vind ik juist leuk. Maar voor iemand die 
geen keuzes kan maken is de stap van 
algemene interne naar allergologie een 
grote sprong in het peuterbad. 
Toen de combinatie allergologie met im-
munologie als differentiatie aangeboden 
werd, was ik verkocht. Ik kon de interne 
geneeskunde in de breedte blijven doen 
zoveel ik wilde, waarbij je vanuit je kennis 
van het immuunsysteem naar aandoenin-
gen en behandelingen redeneert. Daarna 
heb ik alsnog gekozen voor het uitoe-
fenen van alleen het vak allergologie en 
daar heb ik zeker geen spijt van. 

Bij de afronding van mijn differentiatie 
had ik de keuze uit drie plekken om  
ergens als specialist te gaan werken,  
wat natuurlijk erg luxe was. Ik heb  
gekozen voor een groot topklinisch  
perifeer ziekenhuis op acceptabele  
reisafstand. Ik werk 3 dagen in de week  
en heb daarnaast een gezin. Als allergo- 
loog heb ik alleen telefonische bereik- 
baarheidsdiensten. De zorg zelf is 
planbaar. Er zijn dus veel voordelen aan 
dit relatief onbekende vak, dat door de 
combinatie met klinische immunologie 
precies zo in te vullen is als je zelf wilt. Ik 
zou iedereen aanraden om je te laten  
verrassen door de allergologie/immu- 
nologie. Want de vraag groeit naar  
allergologen/immunologen, maar het 
aanbod van specialisten blijft enorm 
achter. Wie weet word jij mijn nieuwe 
collega!  

Renee Otten
internist allergoloog

Bekentenissen 
van een  

jonge klare
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Ook als aios kun je je steentje bijdragen aan een duurzaam ziekenhuis.  
Het lijkt misschien niet veel, maar als alle aios op de kleine dingen letten maakt dat  

een groot verschil. Doe de zelftest en zie hoe duurzaam jij als aios bent!

     Hoe ga jij naar je werk?
A   Ik pak elke dag lekker de auto, zeker als het regent!
B   Ik neem elke dag het openbaar vervoer naar mijn werk, dan 

heb ik mijn handen vrij om een lekkere cappuccino te drinken
C   Ik ben topfit en pak gewoon de fiets of de benenwagen. Ook 

in regen en kou kom ik in mijn korte broek op mijn werk

    Hoe vaak laat jij patiënten terugkomen op je poli?
A   Ik hou mijn patiënten graag lang onder controle, en dat doe ik 

het liefst face to face. Alleen op deze manier kun je een goede 

band met hen opbouwen
B   Zelfs voor uitslagen van PET-scans maak ik een belafspraak, dat 

scheelt mijn patiënten een hoop tijd!
C   Ik werk graag met e-consults, zo hoeft een patiënt geen vrij te 

nemen van zijn werk

     Let jij er bij het voorschrijven van medicijnen op hoeveel 
tabletten je patiënt meekrijgt?

A   Nee, ik loop heel vaak uit op de poli en klik bij het voorschrijven snel 

door naar ‘OK’.. Hoe lang duurt deze test nog? Op het bord staat nu 

30 minuten dus ik moet door!
B   Meestal wel, zeker bij opiaten let ik op omdat ik weet dat ze versla-

vend kunnen zijn 
C   Altijd, ik ben mij ervan bewust dat alle medicijnen die niet gebruikt 

worden schadelijk zijn omdat ze of bij het gewone afval worden weg-

gegooid, of teruggebracht worden naar de apotheek die ze dan moet 

vernietigen

    Hoe vaak vraag je aanvullend onderzoek aan?
A   Ik vraag elke dag lab aan voor al mijn afdelingpatiënten, soms zelfs 2x per 

dag als ik mijn differentiaaldiagnose heb uitgewerkt. Better safe than sorry!
B   Ik vraag altijd 3x per week lab aan bij mijn patiënten, zo weet ik zeker dat  

er geen nieuwe problemen zijn ontstaan
C   Ik vraag alleen aanvullend onderzoek aan als het invloed heeft op de  

behandeling van mijn patiënt

Hoe duurzaam ben jij?

Auteur

Desiree van den Hondel, aios chirurgie

    Hoe neem jij je lunch mee naar je werk?
A   Ik maak ’s ochtends altijd snel mijn brood klaar en grijp het 

eerste plastic zakje wat ik zie (hè, zijn ze nu alweer op?)
B   Ik koop mijn lunch altijd op mijn werk; een lekker soepje en 

een broodje kroket 
C   Mijn man/vrouw maakt mijn lunch altijd voor mij klaar in een 

broodtrommeltje

0-10 punten: Je bent nog niet heel duurzaam 
bezig! Gelukkig ben je wel geïnteresseerd in 
wat je kunt doen om je werk duurzamer te  
maken. Begin bij de bovenstaande punten, 
en je bent al een heel eind op weg! Positief 
gezien, er is ruimte voor verbetering!

10-16 punten: Je bent goed op weg! Het is 
nu tijd om de auto te verruilen voor de fiets of 
een broodtrommeltje aan te schaffen.
Waarschijnlijk ben je je in het dagelijks leven 
al behoorlijk bewust van duurzaamheid, als je 
dit doorvoert naar je werk kun je nog meer 
verschil maken!

16-20 punten: Je bent uitstekend bezig! Nu 
ben je klaar voor het grote werk: motiveer 
je collega’s om ook duurzamer te worden! 
Misschien kun je via de assistentenvereniging 
een prijsuitreiking organiseren voor de meest 
duurzame a(n)ios?

Puntentelling: 
A  – 0 punten
B  – 2 punten
C  – 4 punten

Test

De Jonge Specialist – september 2019
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Ben je of ken je een jonge klare  
die (anoniem) wil vertellen over  

haar/ zijn eerste ervaringen: 
mail ons dan: 

info@dejongespecialist.nl



Op naar duurzame 
gezondheidszorg

Gupta Strategists is een onafhankelijk adviesbureau voor organisaties in de zorgsector. Daarnaast 
voert Gupta onafhankelijk onderzoek uit om een belangrijke vraag in de zorg te beantwoorden en 
proberen daarmee verandering te initiëren voor de toekomst.

Auteur: Fardou Heida, bestuurslid De Jonge Specialist
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je zoiets doet is dat een stem in het ziekenhuis 
vóór verduurzaming. Uiteindelijk zal dit ook effect 
hebben op de besluiten van bestuurders. Vergeet 
niet dat het voor een ziekenhuisbestuur belangrijk 
is aantrekkelijk te blijven voor jonge zorgprofessi-
onals. 
Je eigen gedrag aanpassen helpt ook. Kom 
bijvoorbeeld met de fiets, het OV of carpool naar 
je werk. Recycle je koffiekopje. Dat kan ieder-
een doen, maar als zorgverlener heb je ook nog 
de kans om andere zorgkeuzes te maken. Kijk 
bijvoorbeeld eens kritisch naar de benodigde 
medicijnvoorraad: heeft een patiënt echt drie 
maanden nodig of volstaat een maand? Een 
ander voorbeeld is de keuze van een narcosegas: 
sevofluraan heeft een veel kleiner broeikaseffect 
dan desfluraan. Uiteindelijk kunnen zorgverleners 
iedere keuze langs de meetlat van ‘groene zorg’ 
leggen: moet de patiënt echt hier zijn of kan 
dit consult ook digitaal? Schrijf ik nu de meest 
duurzame medicatie voor? Is minder diagnostiek 
mogelijk?
Het leuke is dat duurzame zorg vaak in lijn is met 
patiëntvriendelijke zorg. Het wordt helemaal mooi 
als het lukt om binnen het ziekenhuis allianties te 
vormen om processen aan te passen. Ga bijvoor-
beeld met het facilitair bedrijf in gesprek over 
recycling van het plastic afval van de OK, of maak 
een groep die streeft naar een paperless hospital.”
 
Als ik nu op mijn afdeling in kaart zou willen 
brengen hoe de footprint is; waar moet ik 
beginnen?
“Begin simpel. Laat bijvoorbeeld eens iemand 
meelopen die met een ‘duurzaamheidsbril’ kijkt 
naar wat er op je afdeling gebeurt. Vervolgens 

Op 15 mei tekende Gupta Strategists de Green Deal en 
lanceerde tegelijkertijd haar onderzoeksrapport “een 
stuur voor de transitie naar duurzame gezondheids-

zorg: kwantificering van de CO2-uitstoot en maatregelen voor 
verduurzaming.” Uit het onderzoeksvoorstel komt dat de totale 
uitstoot aan CO2 door de zorgsector circa 11 Mton bedraagt. 
Van de CO2 uitstoot wordt 80% veroorzaakt wordt door  
energieverbruik van gebouwen (38%), reisbewegingen (22%)  
en geneesmiddelen (18%). In het onderzoeksrapport doet  
Gupta voorstellen ten behoeve van reductie van de CO2 uitstoot 
in de zorg. Als dokters van de toekomst vroegen wij Koen  
Merkus, consultant bij Gupta en mede-auteur van het rapport, 
om ons meer over dit onderwerp te vertellen.

Wat is de onderliggende drijfveer geweest om onderzoek 
te verrichten naar de CO2-voetafdruk?
“Als bedrijf voeren we regelmatig onafhankelijk onderzoek uit. 
Gezien ik in mijn persoonlijk leven steeds naar nieuwe manieren 
van verduurzaming zoek was ik enthousiast om aan dit onder-
zoeksthema te beginnen. Hopelijk is ons onderzoek het begin 
van een grote beweging die nog veel vervolg krijgt.”

Wat zou de oplossing zijn om de CO2-footprint te verklei-
nen in de huidige zorgsector?
“Er is helaas geen silver bullet met dé oplossing, zoals die bij 
veel grote, complexe problemen er niet is. Een gedifferentieer-
de aanpak die alle facetten van verandering adresseert is nodig. 
Belangrijk hierin is om gelijktijdig zowel het gedrag van mensen 
te veranderen, als het systeem. Om het gedrag van mensen te 
veranderen is het belangrijk om de noodzaak tot verandering 
onder de aandacht te blijven brengen, zodat mensen inzien 
waarom ze moeten veranderen en dat het mogelijk is. 
Daarnaast helpt het om een rolmodel te creëren dat mensen 
helpt inzien wat duurzaam gedrag betekent. Ook is het be-
langrijk om duurzaam gedrag te belonen, bijvoorbeeld door 
duurzaamheid op te nemen in inkoopcriteria. We moeten hier-
voor ook het systeem aanpassen: uiteindelijk moet de duurzame 
keuze de ‘default’ worden, in plaats van een optionele verbete-
ring. Als we een feitengedreven aanpak hanteren om prioriteiten 
aan te brengen kunnen we ons richten op de onderdelen met de 
grootste impact.” (bijv. aan de hand van Gupta’s raamwerk – zie 
figuur 1). 

Wat kan een zorgverlener doen in de dagelijkse praktijk 
om te zorgen dat een afdeling hierin verbetert?
“Zorgverleners hebben allerlei kansen om duurzaamheid in de 
praktijk te brengen. Grofweg zien wij vier categorieën: bewust-
zijn vergroten, je eigen gedrag aanpassen, andere zorgkeuzes 
maken en groepen vormen om processen aan te passen. 
Bewustzijn vergroten begint al met het gesprek over duurzaam-
heid op de artsenkamer. Maar je kunt bijvoorbeeld ook een 
lezing over duurzaamheid in de zorg organiseren of een keer 
vegetarische lunch voor de afdeling bestellen. Iedere keer dat 

maak je een inschatting van welke onderdelen 
de meeste impact hebben (bijv. aan de hand van 
Gupta’s categorieën – zie figuur 2) en denk je na 
over wat je kunt beïnvloeden. Zo hoorde ik laatst 
van een ziekenhuis dat ontdekt had dat de ope-
ratiekamer aantoonbaar net zo schoon is wanneer 
de ventilatie pas in de ochtend wordt opgestart in 
plaats van dat deze de hele nacht doordraait. Zo’n 
initiatief maakt een enorm verschil op de footprint 
van de afdeling.”

Reisbeweging is een onderdeel van de foot-
print. Wij als arts-assistenten moeten vaak 
reizen naar ons werk omdat we om de twee 
jaar van ziekenhuis wisselen en vaak in het 
midden gaan wonen. Zou er noodzaak zijn 
tot verandering van de opleiding tot medisch 
specialist om de reisbewegingen te verklei-
nen?
“Reisbewegingen zijn inderdaad een belangrijk 
onderdeel van de footprint, nog meer van zorgpro-
fessionals dan van patiënten. Ik vind het interessant 
om na te denken over hoe ehealth hier een rol in 
kan spelen. Zouden artsen in de nabije toekomst 
bijvoorbeeld één dag in de week digitaal patiën-
tencontact vanuit huis kunnen doen, telefonisch, 
per chat/mail of met videobellen? Dan kan de 
patiënt natuurlijk ook thuisblijven.
Ik zou geen voorstander zijn van het aanpassen van 
de opleiding om reisbeweging te verminderen, 
omdat de A(N)IOS maar een klein deel van alle 
reisbewegingen maken. Het heeft meer impact 
om de opleiding zo aan te passen dat er in het 
curriculum meer aandacht is voor duurzame be-
handelkeuzes en ‘groene zorg’.” 

Wil je het onderzoeksrapport lezen? Kijk op  

https://gupta-strategists.nl 

DUURZAME ZORG IS VAAK

IN LIJN MET 

PATIËNTVRIENDELIJKE ZORG
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Wat gebeurt er eigenlijk met de naald die je in 
de naaldencontainer gooit? Of met die placenta’s 
in de placentabak? We gingen erover in gesprek 
met Milan Kezija, procesleider afvalbeheer, direc-
toraat Services, Amsterdam UMC, locatie AMC.

Auteur Judith Horenblas, aios gynaecologie

 D e afdeling afvalbeheer bestaat uit 13 vaste medewerkers 
en 5 inzetkrachten. Zij zijn verantwoordelijk voor de com-
plete inzameling, transport en afvoer van al het afval in 

het ziekenhuis. Ook heeft afvalbeheer een controlefunctie en ziet 
de afdeling erop toe dat het AMC werkt conform wet- en regel- 
geving. Zo checken de medewerkers onder andere of het afval op 
de juiste manier is verpakt, of het afval vervoerd mag worden en 
of alle registraties in orde zijn. 
 
Welke stromingen aan afval komen hier terecht?
“Het AMC heeft verschillende afvalstromen en elke stroom 
kent zijn eigen specifieke afhandeling. Het afvoeren van papier 
verloopt uiteraard anders dan specifiek ziekenhuis afval (SZA). We 
onderscheiden de volgende afvalstromen: papier, karton, wit- en 
bruingoed, SZA, chemisch, nucleair en normaal restafval. Normaal 
restafval klinkt niet zo bijzonder, maar het gaat wel om 1,6 miljoen 
kilo per jaar. Producten die goed recyclebaar zijn worden apart 
ingezameld, zoals lampen, tl-buizen en apparaten zoals faxen en 
papiersnijders.”
 
Kom je nog weleens wat tegen wat je mee naar huis kan 
nemen?
“We komen de gekste dingen tegen. We proberen zoveel moge-
lijk spullen een tweede leven te geven via de kringloopwinkel van 
het AMC. Dit scheelt ook weer in verwerkingskosten.”
 
Wij zijn natuurlijk met name geïnteresseerd in het zoge-
noemde ‘specifiek ziekenhuisafval’. Waar moeten we aan 
denken?
“Bij SZA moet je denken aan medicijnresten, naalden, organis-
men, genetisch gemodificeerd organisme (GGO) en menselijk 
weefsel.”
 
Hoe komt het SZA bij jullie terecht?
“Op de afdeling wordt SZA in het daarvoor bestemde SZA-vat 
verpakt. Tot voor kort waren dit blauwe vaten, maar deze zijn 
vervangen voor grijze gerecyclede vaten. De naalden gaan echter 
eerst in een gele naaldencontainer en worden daarna ook in het 
SZA-vat gedeponeerd. Als deze vol zijn worden deze vaten door 
de afdeling naar een verzamelplaats gebracht. Dagelijks, 7 dagen 
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Op bezoek bij de afdeling afvalbeheer



So long…
Hoe de inspiratie ontstaat weet ik nooit 
precies, maar opeens is er die gedachte, 
dat idee, die ingeving. Meestal al tijdens 
een gebeurtenis in het ziekenhuis die me 
raakt of waarbij de betrokkenen opvallend 
reageren, bedenk ik me dat ik daarover wil 
schrijven. Soms lijkt het me maatschappelijk 
relevant en wil ik proberen een discussie op 
gang te brengen door een knuppeltje in het 
hoenderhok te gooien. 
Niet zelden is de aanleiding om te schrij-
ven gewoon grappig. Zoals de patiënt op 
de operatiekamer laatst, die kwam om zijn 
stoma te laten opheffen. In alle rust hadden 
we de time out procedure voor de operatie 
gedaan en in vertrouwen ging hij onder 
narcose. Toen ik hem wilde klaarleggen op 
de operatietafel sloeg ik de deken en zijn 
operatiejasje terug. Mijn oog viel op het 
stomazakje dat op zijn buik geplakt zat, waar 
hij met watervaste stift nog een boodschap 
op had achtergelaten: “So long, and thanks 
for all the shit”. Deze kreet was gericht aan 
het stoma, hoop ik althans. De originele en 
grappige manier waarop sommige patiënten 
met hun leed en ziekte omgaan verwondert 
me en verdient soms echt een compliment. 
Hoe toepasselijk was het geweest om de 
operatie een waardig afschijt te noemen, 
maar dat durf ik dan weer niet. 

Over afscheid gesproken; sinds de start 
van mijn opleiding in 2014 heb ik met veel 
plezier stukjes en interviews geschreven voor 
magazine De Jonge Specialist. De laatste 
jaren werd de column op de laatste pagina 
mijn vaste stek. Dit podium om ervaringen te 

kunnen delen is prachtig en meermaals 
raakte ik in de ziekenhuislift aan de praat 
met een tot dan toe onbekende collega- 
aios die graag wilde reageren op iets dat ik 
had geschreven. Een enkele keer ontving 
ik er een mail over. Om interdisciplinair het 
gesprek aan te gaan helpt me om een frisse 
blik te behouden en geen chirurgische oog-
kleppen op te krijgen.

Nu het einde van de opleiding in zicht komt 
wil ik me graag richten op een goede afron-
ding van mijn differentiatie oncologische 
chirurgie alsmede chirurgie bij kinderen.  
De profilering van de opleiding, waar  
De Jonge Specialist terecht veel aandacht 
aan besteedt, heeft me binnen het profiel 
‘onderwijs en opleiding’ als aios veel  
gebracht. Zo kreeg ik de kans om, naast  
het halen van de Basis Kwalificatie Onder-
wijs, een Topclass Medisch Onderwijs te 
helpen opzetten vanuit de Radboud Health 
Academy. Een tip voor alle aios die meer 
affiniteit hebben met onderwijs dan met 
wetenschap. Daarnaast is er afgelopen 
zomer voor het eerst een zomercursus over 
wereldwijde chirurgie, global surgery,  
gehouden voor internationale studenten, 
aan het UMC Utrecht. Dit te mogen  
coördineren is een geweldige ervaring 
geweest, waar ik in de toekomst zeker meer 
mee wil doen als de opleiding erop zit.
 
Rest mij om jullie als lezend publiek te 
bedanken voor jullie aandacht en reacties. 
Laten we als collega’s op elkaar blijven rea-
geren als we straks klaar zijn als specialist.  

Eva Stortelder, 
aios chirurgie

HOE TOEPASSELIJK  

WAS HET GEWEEST
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per week, worden de SZA-vaten door ons opge-
haald. Elk vat is gecodeerd met een uniek nummer, 
hierdoor weten we welk vat van welke afdeling 
afkomstig is. Als het SZA niet op de juiste manier 
wordt aangeboden, mogen wij het afval niet intern 
vervoeren en moeten dan het transport weigeren.”
 
Wat gebeurt er als het bij jullie binnenkomt?
“Het afval komt niet bij ons binnen, wij halen het 
op van de afdelingen. Daar vindt de eerste check 
plaats of alles conform wet- en regelgeving verpakt 
en gecodeerd is. Beneden staat een detectiepoort 
en daar worden alle vaten gecontroleerd op stra-
ling. Vervolgens wordt het opgeslagen in het juiste 
depot.”

En wat als het dan fout gaat?
“Als het misgaat, gaat het om een vat dat te zwaar 
is, waarvan de deksel niet goed is afgesloten of een 
vat dat aan de buitenkant bevuild is. Is dit aan de 
orde, dan gaan we met de afdeling in gesprek. We 
leggen uit hoe het afval aangeleverd moet worden, 
wat er specifiek fout is gegaan, onderzoeken de 
oorzaak en bekijken hoe we dit in het vervolg kun-
nen voorkomen. Uiteraard wordt het probleem zelf 
ook opgelost. Dit gaat middels een overvat waarin 
het SZA-vat wordt geplaatst. Een goede, maar zeer 
kostbare oplossing. Alleen het overvat kost al €80,-, 
dit staat nog los van de extra handelingskosten.”

Transport 
De SZA-vaten gaan, nadat ze zijn gecontroleerd, 
in afgesloten cassettes. “Zodra een cassette vol 
is, wordt deze verzegeld, zodat we er zeker van 
kunnen zijn dat er niets meer in of uit kan en dat de 
vaten veilig getransporteerd kunnen worden.”
Twee keer per week worden de cassettes opge-
haald door een afvalinzamelaar en getransporteerd 
naar de Zavin, in Nederland de enige afvalver-
brandingsinstallatie die een vergunning heeft om 
specifiek ziekenhuisafval te verwerken. Specifiek 
ziekenhuisafval wordt als een gevaarlijke afval-
stof beschouwd. Het vraagt dus om een speciale 
verwerking en dit mag niet samen met het reguliere 
afval worden verwerkt. Dit komt door potentieel 
besmettingsgevaar van het potentieel infectieuze 
afval. 
 
Wat gebeurt en dan met die SZA-vaten?
“Het SZA wordt in z’n geheel verbrand, dus inclu-
sief het vat. We zijn, zoals eerder gezegd, op dit 
moment bezig met het vervangen van de blauwe 
SZA-vaten voor grijze SZA-vaten. De grijze SZA- 
vaten zijn namelijk gemaakt van gerecycled plastic. 
De productie van zo’n vat levert een CO2-reductie 
op van 52% ten opzichte van de productie van een 
vat van “virgin” (nieuw) plastic. Op deze manier zijn 
we milieuverantwoordelijker bezig.
 
Het heeft erg lang geduurd om een vat te ont-
wikkelen dat aan de kwaliteitseisen voldoet. De 
kwaliteit van gerecycled plastic is moeilijker te 
waarborgen dan van nieuw plastic, omdat het 
plastic niet altijd uit dezelfde samenstelling bestaat. 
We werken met gevaarlijke materialen en stof-
fen, dus je moet van de kwaliteit op aan kunnen. 
Eindelijk zijn er vaten ontwikkeld, in samenwerking 
met laboratoria, die voor de Nederlandse markt zijn 
goedgekeurd. Er zijn al heel wat universitaire centra 
in Nederland overgegaan op de grijze gerecyclede 
vaten. Dit draagt bij in de verdere verduurzaming in 
het Amsterdam UMC.”
  
En hoeveel kost de verwerking van specifiek 
ziekenhuisafval?
“Het SZA is een van de duurdere afvalstromen. 
Wij zijn erbij gebaat om de kosten van SZA zo 
laag mogelijk te houden. Het is dan ook van groot 
belang dat er ook echt alleen SZA in de vaten zit en 
niet bijvoorbeeld de lege koffiebekertjes. Het AMC 
voert zo’n 40.000 SZA-vaten per jaar af met een 
totaal gewicht van ongeveer 330.000 kilogram. De 
kosten van de verwerking zijn ongeveer €160.000 
per jaar. En dan hebben we het alleen nog maar 
over specifiek ziekenhuisafval!”  
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De Academie
voor medisch specialisten

Schrijf en win je opleiding!
We nodigen alle aios uit clusters 1, 2 en 3 van harte uit  
om een kort inspirerend verhaal (maximaal 600 woorden) 
te schrijven over het thema ‘Opleiden over grenzen’. Wat 
motiveert jou, waar gaat je hart sneller van kloppen of 
waardoor wil je juist grenzen opzoeken, letterlijk en 
figuurlijk. Schrijf over jouw praktijkperikelen en ervaringen 
tot persoonlijke ontwikkeling. De aios die het meest 
aansprekende en op het thema aansluitende verhaal 
schrijft, wint het opleidingsbudget van € 1.500,- dat is  
te besteden bij De Academie. Mail je inzending vóór  
27 oktober naar info@dejongespecialist.nl 
Op woensdag 11 december 2019 reiken we voor de  
3e keer deze A2Award uit tijdens het MMV-congres dat  
de Federatie Medisch Specialisten organiseert. Gratis 
entree voor de top 3 verhalenschrijvers. Je bent welkom!

Aios Talentenklas
Heb jij de ambitie om een van onze toekomstige  
medisch leiders te worden? Ziet jouw opleider jou  
ook als aanstormend leiderschapstalent? Meld je aan  
voor de 9e Talentenklas 2020.
Startdatum  30 januari 2020
Locatie  regio Utrecht
Prijs  leden DJS € 3.150,-; niet-leden € 3.250,-
 

Basiscursus ziekenhuismanagement
Iedere aios zou moeten weten hoe de medisch specialis-
tische zorg georganiseerd en gefinancierd wordt in het 
ziekenhuis. Dat bepaalt immers mede de kwaliteit van  
de zorg. Krijg de belangrijkste inzichten in hoe je invloed 
hebt op je eigen werk nu en in de toekomst.
Startdata 3 oktober 2019
Locatie Zeist 
Prijs leden DJS € 575, niet-leden; niet-leden € 600,-
 

Wat is jouw volgende  
investering in ontwikkeling? 
Zo blijf jij toekomstproof in de zorg!

Voor een adequate uitoefening van het vak zijn niet alleen medisch inhoudelijke competenties vereist, 
maar ook kennis van en vaardigheid in de uitoefening van de verschillende rollen van de medicus. 
Daarom biedt De Academie disciplineoverstijgende scholing voor aios. Aios zijn immers de professional, 
ondernemer, leidinggevende, bestuurder, opleider, onderzoeker of toezichthouder van de toekomst.

academiemedischspecialisten.nl
info@academiems.nl • 030 247 4197
 

De partners van De Academie voor Medisch Specialisten:


