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Verduurzamen vastgoed
In de toekomst zijn minder vierkante meters vastgoed nodig. 
Bepaal wat nodig is en zorg voor energiebesparende maatregelen 
tbv CO2-reductie en kostenbesparing.

Optimaliseren leefbaarheid pand 
Een goed werkend ventilatiesysteem, gezond binnenklimaat en 
voldoende groen dragen bij aan een gezond gebouw. Denk ook 
aan �exibel en modulair bouwen, circulaire inrichting, etcetera.

3 Stimuleren gezonde leefstijl en gezond voedingspatroon
Leefstijladvies helpt vitaliteit bevorderen en medicatiegebruik 
verminderen. Denk aan aanpassing voeding (verpakkingsvrij), 
beweging en zorgvraag op de behoeften van de patiënt.

5 Voorkomen medicijnresten in oppervlaktewater
Een gezonde leefstijl bevordert de vitaliteit en vermindert 
medicatiegebruik. Kijk bij de Green Deal Ketenaanpak Medicijn-
resten uit Water voor medicijnen die wél echt nodig zijn.

6 Circulair inkopen 
Kies bewust voor circulaire producten/disposables: producten van 
gerecycled, hergebruikt of biobased materiaal en/of herbruikbare 
producten. Bereik schaalvoordelen door gezamenlijk inkopen.   

7 Stimuleren vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 
medewerkers
Terugbrengen van arbeidstekorten in de zorg. Het formuleren 
van een heldere ‘why’ en bewust investeren in opleiding van 
medewerkers voor meer betrokkenheid.

8 Reduceren afval en verwaarden reststromen
Reduceren reststromen, onder andere door circulair inkopen. 
En scheiden reststromen ten behoeve van hergebruik, recycling 
en hoogwaardige verwaarding.  

9 Samenwerken met andere instellingen en innovatieve 
bedrijven
De coronacrisis zorgde voor intensievere samenwerking in de 
regio. Hoe houden we dit vast? Uitwisselen van kennis en 
zorgapparatuur en/of het gezamenlijk inkopen van producten. 

10 Creëren draagvlak in de instelling en keten
Betrokkenheid medewerkers is nodig bij de transitie van 
reparatie naar preventie. Dit vraagt om transformationeel 
leiderschap van de hele keten.

4 Minimaliseren en verduurzamen vervoersstromen
Zorg op afstand en beeldbellen zorgen voor minder 
vervoersstromen. Verduurzaam blijvende vervoersbewegingen 
door stimuleren �ets en inzet elektrische voertuigen.

Circulaire kansen voor de zorg

Ambitie - De transformatie in de zorg vraagt om het helder de�niëren van een toekomstbestendige ambitie, waarin de focus steeds meer zal verschuiven van reparatie naar preventie en de kansen voor 
houdbare zorg en circulariteit een strategische basis vormen. Dit geeft richting en maakt medewerkers bewust van de vernieuwingen.
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Verduurzamen vastgoed
Door digitalisering en regionalisering van de zorg is er in de toekomst minder vierkante meters 
vastgoed nodig. Voor het vastgoed dat wél nodig blijft, zorgen energiebesparende maatregelen bij aan 
de toekomstbestendigheid. Dit leidt tot een reductie in CO2-uitstoot en kostenbesparing. Kijk op Rabo 
Duurzaam Vastgoed en Energieke Regio wat het verduurzamen van een pand �nancieel oplevert.

Optimaliseren leefbaarheid pand 
Zorg voor een goed werkend ventilatiesysteem, een gezond binnenklimaat en voldoende groen in en 
om het gebouw. De WELL-certi�cering is een bekend keurmerk voor een gezond gebouw. Denk voor 
het verbeteren van de leefbaarheid van een pand ook aan �exibel en modulair bouwen, met een 
circulaire inrichting. Verder kan de capaciteit van zorgapparatuur optimaal worden benut door te delen 
met andere zorgaanbieders en met preventief onderhoud. Refurbishment kan een tweede leven 
bieden aan verouderde en afgeschreven medische apparatuur.

Stimuleren gezonde leefstijl en gezond voedingspatroon
Leefstijladvies helpt patiënten hun vitaliteit bevorderen en tegelijkertijd medicatiegebruik verminde-
ren, zie het boek Goed Gevoed. Geef daarnaast als zorgprofessional het goede voorbeeld door te 
werken aan de eigen leefstijl met een gezonde lunch en niet te hoge werkdruk. Vereniging Arts en 
Leefstijl, partner van de Rabobank, geeft voorbeelden voor leefstijladvies. Door voeding (waar mogelijk 
verpakkingsvrij), beweging en zorgvraag aan te passen op de behoeften van de patiënt, worden 
middelen gerichter ingezet. Gebruik het programma van Diverzio of Stichting Samen Tegen Voedsel-
verspilling voor minder voedselverspilling, lagere kosten en hogere cliëntwaardering.

Minimaliseren en verduurzamen vervoersstromen
Een belangrijk deel van de CO2-uitstoot in de zorg komt van reisbewegingen van patiënten, bezoekers en 
personeel (Gupta). De coronacrisis zorgt voor meer ervaring met zorg op afstand en beeldbellen, ook door 
huisartsen en andere zorgprofessionals, zie Kennisupdate Cijfers & Trends Zorg. Het is belangrijk deze 
ontwikkeling vast te houden. Verduurzaam de vervoersbewegingen die noodzakelijk blijven door het 
stimuleren van de �ets en het gebruik van elektrische voertuigen/ambulances.

Voorkomen medicijnresten in oppervlaktewater
Een gezonde leefstijl bevordert de vitaliteit en vermindert medicatiegebruik, zie kans 3. Medicatiegebruik 
verminderen is belangrijk omdat medicijnresten in oppervlaktewater terechtkomen, wat een negatief e�ect 
heeft op mens, dier en milieu. Voor medicijnen die wél echt nodig zijn biedt de Green Deal Ketenaanpak 
Medicijnresten uit Water een oplossing. 

Circulair inkopen 
Circulariteit begint bij de inkoop; ga in gesprek met leveranciers en kies bewust voor circulaire producten. Dit 
zijn producten van gerecycled, hergebruikt of biobased materiaal en/of herbruikbare producten. In principe 
kan dit bij elke productcategorie, denk bijvoorbeeld aan het circulair inkopen van disposables. Zoek naar 
schaalvoordelen door gezamenlijk in te kopen met andere zorgverleners. Kijk voor de Wegwijzer Circulair 
Inkopen op Pianoo en op Green Deal Circulair Inkopen.

Stimuleren vitaliteit en duurzame inzetbaarheid medewerkers
Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van personeel is belangrijk. Speel in op de invloed van digitalisering op 
de werkbeleving. Ook overbelasting door arbeidstekort vormt een risico dat aandacht vraagt. Een voorbeeld 
van het terugbrengen van arbeidstekorten in de zorg is Het Potentieel Pakken. Er zijn ziekenhuizen die 
purpose-driven- bewust investeren in opleiding en mogelijkheden van medewerkers om zo de inzetbaarheid 
en betrokkenheid te vergroten. Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is een mooi voorbeeld 
waarbij haar missie: ‘Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven’ integraal wordt 
doorgevoerd waardoor medewerkers meer betrokkenheid voelen bij de organisatie en haar missie.

Reduceren afval en verwaarden reststromen
Afvalmanagement begint bij het zoveel mogelijk reduceren van reststromen, onder andere door circulair 
inkopen. Scheid vervolgens de reststromen die er wel zijn en maak ze geschikt voor hergebruik of recycling: 
ga in gesprek met afvalbedrijven en/of afvalmanagementpartijen om te onderzoeken hoe deze reststromen 
zo hoogwaardig mogelijk verwaard kunnen worden.

Samenwerken met andere instellingen en innovatieve bedrijven
Samenwerkingen vormen een cruciaal onderdeel van de circulaire economie. De coronacrisis zorgde voor 
intensievere samenwerking in de regio, de zogeheten netwerkzorg waarin de patiënt centraal staat. Hoe 
houden we dit vast? Denk daarnaast aan het uitwisselen van kennis met andere zorgverleners en technische 
universiteiten, maar ook aan het delen van zorgapparatuur met andere instellingen, het leasen van 
zorgapparatuur en/of het gezamenlijk inkopen van producten.

Creëren draagvlak in de instelling en keten
Betrokkenheid vanuit alle lagen in de organisatie is essentieel om de transitie van reparatie naar preventie én 
het toepassen van circulaire zorg zo goed mogelijk te kunnen doorvoeren. Dit vraagt om transformationeel 
leiderschap van de hele keten. Creëer draagvlak door medewerkers te betrekken bij het formuleren van de 
ambitie en de ‘why’ die daaraan ten grondslag ligt. Jaag ook in de keten circulariteit actief na: denk aan het 
tekenen van een circulair manifest met ketenpartners.

Meer info? Rabo Circulair Ondernemen Desk via circulair.ondernemen@rabobank.nl

Circulaire kansen voor de zorg
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Transformatie in de zorg
Hoe ziet ons zorgsysteem er in de toekomst uit? Welke rol 
hebben ziekenhuizen, VVT’s en medisch vrije beroepen? En 
welke transformatie is nodig? De focus zal steeds meer 
verschuiven van reparatie naar preventie. In een preventief 
gezondheidszorgmodel zijn zorg op afstand en technologie 
cruciaal om hoogwaardige zorg toegankelijk en betaalbaar te 
houden. Het Instituut voor Positieve Gezondheid zet zich in 
voor het stimuleren, versterken en versnellen van deze 
transformatie. Ook de overheid erkent deze ontwikkeling. In 
de nota De Juiste Zorg op de Juiste Plek, met als essentie 
‘Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen’, ligt de focus 
vooral op digitalisering en regionale samenwerking in de 
zorgketen. 

De transformatie van reparatie naar preventie biedt enorme kansen voor duurzame en circulaire zorg. In de 
Green Deal Duurzame Zorg komt dit tot uitdrukking in het vergroenen van de zorg door CO2-reductie, 
circulair werken, water zonder medicijnresten en een gezonde leefomgeving, zie ook Milieu Platform 
Zorgsector. In deze circulaire kansenkaart ligt het doel op het voorkomen van verspilling in combinatie met 
het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van leven. Ontdek met deze circulaire kansenkaart de routekaart 
naar een meer duurzame en circulaire zorg en welke kostenbesparing dit kan opleveren.

Ambitie
De transformatie in de zorg vraagt om het helder de�niëren van een toekomstbestendige ambitie, waarin de 
focus steeds meer zal verschuiven van reparatie naar preventie en de kansen voor houdbare zorg en circulari-
teit een strategische basis vormen. Dit geeft richting en maakt medewerkers bewust van de vernieuwingen.  

https://iph.nl/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/PLZ/de-juiste-zorg-op-de-juiste-plek.pdf
https://raboduurzaamvastgoed.nl/csr/app/rabobank/
https://raboduurzaamvastgoed.nl/csr/app/rabobank/
https://energiekeregio.nl/
https://dgmr.nl/well-building/
https://www.managementboek.nl/boek/9789082697629/goed-gevoed-irene-mommers
https://www.artsenleefstijl.nl/
https://www.artsenleefstijl.nl/
https://www.diverzio.nl/programmas-diverzio/
https://samentegenvoedselverspilling.nl/
https://samentegenvoedselverspilling.nl/
https://gupta-strategists.nl/storage/files/1920_Studie_Duurzame_Gezondheidszorg_DIGITAL_DEF.pdf
https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/gezondheidszorg/gezondheidszorgupdate-mei-2020/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnotas/2019/02/12/ketenaanpak-medicijnresten-uit-water
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnotas/2019/02/12/ketenaanpak-medicijnresten-uit-water
https://wegwijzer.gdci.nl/en/
https://wegwijzer.gdci.nl/en/
https://www.gdci.nl/nl
https://www.hetpotentieelpakken.nl/
https://milieuplatformzorg.nl/over-mpz/



