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• Inleiding 

• Wat doet VGZ zelf?

• Duurzaamheid in Inkoopbeleid 2023  

• In gesprek met Radboudumc

• Vragen en suggesties



Doel 
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Duurzaamheid binnen zorginstellingen hoger op de agenda krijgen door:

• Betrokkenen búiten de verkooptafel ook in te lichten over het duurzame 

inkoopbeleid van VGZ

• Duurzame zorgprofessionals en duurzaamheidscoördinatoren gaan het 

gesprek aan met zorg verkoop en vice versa.



Inleiding

Sjoerd Elferink



6e IPCC rapport (maart 2022)

Het wetenschappelijke bewijs is kraakhelder: klimaatverandering is een 
bedreiging voor de volksgezondheid en de gezondheid van de planeet.

Elke verdere vertraging in gecoördineerde wereldwijde actie zal een korte en 
snel afsluitende kans missen om een leefbare en duurzame toekomst voor 
iedereen veilig te stellen. (het hoogste bewijsniveau)
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IPCC 6th Assessment Report (2022). Summary for policymakers



Climate tipping points - too risky to bet against. Nature 2019





Poll 
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1 Wat is je functie?
• Zorg in- of verkoper?
• Duurzaamheids- / milieucoördinator of duurzame zorgprofessional?
• Geen van beide

2 Voor de duurzaamheidsprofessionals (duurzaamheids- / milieucoördinator of 
duurzame zorgprofessional):
• Ik heb wel eens met onze afdeling zorg verkoop gesproken over duurzaamheid
• Ik heb nooit met onze afdeling zorg verkoop gesproken over duurzaamheid

3 Voor de zorg verkopers:
• Ik heb wel eens met de duurzaamheidprofessionals van mijn instelling gesproken
• Ik heb nooit met de duurzaamheidprofessionals van mijn instelling gesproken



Er zijn 2 groepen aanwezig 
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Zorg in- en verkopers Duurzame zorgprofessionals en 
duurzaamheidscoördinatoren
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zorgaanbieders verzekerden

zorgverzekeraar

zorginkoop vergoeding van zorg

leveren van zorg

zorgplicht
kwaliteit

betaalbaarheid

Zvw en Wlz

Update voor duurzaamheidsprofessionals
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Totale uitgaven zorg ongeveer 80 miljard waarvan ongeveer 50 miljard Zvw
Zorg wordt betaald vanuit nominale verzekeringspremie (je maandelijkse kosten 
aan de ZV) maar het grootste deel loopt via je werkgever (inkomensafhankelijke 
premie)

Privaat verzekerde risico’s (via zorgverzekeraar)

Niet-privaat verzekerde risico’s

Zorgverzekerings
Wet (Zvw)

Wet Langdurige 
Zorg (Wlz)
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Als coöperatie heeft VGZ leden en geen winstoogmerk

Cijfers 2021, bron: jaarverslag

Purpose VGZ:
Samen werken aan een gezonder 

Nederland met toekomstbestendige zorg 
voor iedereen

Coöperatie VGZ



Parijsakkoord
(2015)

NL Klimaat-
akkoord

(2019)
NL Klimaat-wet

(2020)

EU Climate Law
(2021)

Green deal zorg (’15-’18) Green deal zorg 2.0 
(’18-’22)

Green deal zorg 
3.0

(Concept)

De Nederlandse zorg heeft zich gecommitteerd aan concrete duurzaamheidsafspraken

Update voor zorg in- en verkopers
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WHO: klimaatverandering is de 
grootste bedreiging voor de 
volksgezondheid van de 21e

eeuw

Meer mensen sterven 
jaarlijks door 
luchtverontreiniging dan 
door Covid zijn overleden



De Nederlandse zorg stoot 11 Mton CO2 uit
Dit is 7% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot

Update voor groep Zorginkoopmarkt



Wat doet VGZ zelf?
Een breder perspectief

Wendy van Brero
Bestuursadviseur Sustainability



Duurzaamheid in de strategie coöperatie VGZ 

Toonaangevend op gebied van duurzaam ondernemen 

We willen impact maken. Impact op drie crises, die onze leden, partners en ons raken. Nu en in de toekomst.

Gezond

de druk op de zorg, die steeds lastiger 

betaalbaar en toegankelijk is voor alle 

mensen in Nederland. 

Gelijk

de gezondheidsverschillen tussen 

mensen, waarbij de ene groep het 

substantieel beter heeft dan een andere. 

Groen 

de gezondheid van de planeet. 
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Drie crises, die we niet kunnen en willen negeren. 

Als zorgverzekeraar met circa 4 miljoen leden zetten we ons, elke dag weer, in waar we de meeste impact hebben. 

De zorguitgaven
verdubbelen tot 174 miljard

euro in 2040



Richting wordt bepaald door ons duurzaamheidskompas 
Vanuit onze purpose werken we samen aan een gezonder 

Nederland en toekomstbestendige zorg voor iedereen. 

Zodat deze toegankelijk en betaalbaar blijft.

• Samen houden we de zorg met digitale, passende 

zorg betaalbaar en toegankelijk, ook in de toekomst.

• Als werkgever bieden we een gezonde werkomgeving 

voor onze medewerkers.

Als coöperatie willen we dat iedereen gelijke kansen heeft 

op toegang tot zorg en gezondheid, nu en in de toekomst.

Op groen (ecologisch) willen we een bijdragen aan het 

beperken van de klimaatverandering, één van de 

belangrijkste bedreigingen van onze gezondheid.

19



Gezond, gelijk en groen door VGZ…

20



Duurzaamheid in inkoopbeleid VGZ

Esther Willems
Beleidsontwikkelaar Duurzaamheid



Verduurzamen zorgsector grootste impact op CO2-
footprint VGZ

22

CO2-uitstoot VGZ in de directe en indirecte invloedsfeer





Aansluiten bij de Green Deal Duurzame Zorg met de
vier pijlers
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Pijler 1: CO2-reductie
Doel: Reductie CO2-uitstoot 49% per 2030

Pijler 2: Circulair werken
Doel: ‘Circulair’ een vast criterium bij alle inkoop zorg

Pijler 3: Medicijnresten uit water
Doel: Terugdringen hoeveelheid medicijnresten in het watermilieu

Pijler 4: Gezondmakende leef- en werkomgeving1

Doel: Gezonde leef- en werkomgeving
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1) Diagnostiek, mondzorg, spoedzorg en dialysecentra
2) 49% reductie per 2030 volgens de GDDZ, VGZ stelt voor om aan te sluiten bij hogere ambitie van 55% reductie vanuit de EU.
Bron: Zorginstituut Nederland, CBS, GIPDatabank, analyse Gupta, meer info over impactanalyse in bijlage VII

Impactanalyse -> 4 Focusgebieden

MSZ

GGZ

Wlz – GGZ

Wlz – GHZ

Wlz – V&V

Extramurale farmacie

Intramurale farmacie

Hulpmiddelen

Wijkverpleging

ELV/GRZ

Huisartsenzorg

Overig2

Zorgsegment
Impact pijler 1: 
CO2-uitstoot

Impact pijler 2: 
Circulariteit

Impact pijler 3: 
Medicijnresten

Impact pijler 4: 
Leef- en werkomgeving

Oppervlakte bol = impact zorgsegment op pijler. 
Per pijler tellen bollen op tot 100%

Leefomgeving Werkomgeving

röntgen-
contrastmiddelen

V
a

s
tg

o
e

d



Zorginkoop 
beleid

Samenwerking

In ZN-verband

VGZ neemt duurzaamheid mee in het inkoopbeleid
waar mogelijk, focus op speerpunten

VGZ is een betrokken stakeholder richting het 
zorgveld, maatschappelijke stakeholders 

VGZ betrekt verzekerden bij de verduurzaming 
van de zorg

in ZN-verband trekken zorgverzekeraars samen op in 
verduurzamen van de zorg: gezamenlijke koers en 

meer impact

Kennis 
verspreiden

Ophalen, 
uitwerken 

verspreiden en 
opschalen 

Groene 
voorbeelden

Onze rol en aanpak
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CO2 /afvalstromen inzichtelijk, eigen doelen stellen en voortgang 
rapporteren

Door bestuur vastgestelde CO2 Routekaart

Groene voorbeelden ophalen, uitwerken en verspreiden

Regie bij de 
aanbieder

Focus op 
bewustwording

Wij vragen

Wij ondersteunen

Rode draad

Duurzaamheid in inkoopbeleid



Inkoop

beleid

2023



Commitment aan de landelijke CO2 doelstellingen

In kaart brengen CO2 uitstoot over 2022 en doelen stellen voor 2025

Aanleveren – door bestuur vastgestelde – CO2 routekaart voor 1 januari 2023

Tijdig informeren over renovatie & nieuwbouw plannen
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Met het beperken van CO2-uitstoot dragen we direct 
en indirect bij aan de gezondheid van leden.

Om de CO2-uitstoot van vastgoed, zorgprocessen en vervoer te verlagen 
verwachten we van de zorgaanbieders het volgende:

Wat vragen we van de ziekenhuizen en revalidatiecentra (MSZ)?



Commitment aan de landelijke CO2 doelstellingen

Aanleveren – door bestuur vastgestelde – CO2 routekaart voor 1 januari 2023

Tijdig informeren over renovatie & nieuwbouw plannen
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Met het beperken van CO2-uitstoot dragen we direct 
en indirect bij aan de gezondheid van leden.

Om de CO2-uitstoot van vastgoed te verlagen verwachten we van de 
zorgaanbieders het volgende:

Wat vragen we van de GGZ instellingen?



Commitment aan de landelijke CO2 doelstellingen

In kaart brengen afvalstromen 2022 en doelen stellen voor 2025

Aanleveren – door bestuur vastgestelde – CO2 routekaart voor 1 januari 2023

Tijdig informeren over renovatie & nieuwbouw plannen
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Met het beperken van CO2-uitstoot dragen we direct 
en indirect bij aan de gezondheid van leden.

Wat vragen we van de Ouderenzorg (V&V) (en GGZ, GHZ)

Om circulariteit te bevorderen en de CO2-uitstoot van vastgoed te 
verlagen verwachten we van de zorgaanbieders het volgende:



➢ Commitment aan de landelijke CO2 doelstellingen

➢ Inzamelen van restanten medicijnen (vast en vloeibaar) van klanten

➢ Hanteren van een gepaste aflevertermijn 

➢ Stimuleren van gepast gebruik van medicijnen, in overleg met 
huisartsen en patiënten. 

➢ Duurzaamheidsverklaring van leveranciers van preferente middelen en 
informatie over het verduurzamen van de medicijnproductie
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Wat vragen we van de apotheken en leveranciers geneesmiddelen (EF)

Om medicijnresten in water terug te dringen verwachten we:



• Beperken jodiumhoudende 

contrastmiddelen

• Wasbare OK muts

• Kledingbeschermer

• Geen disposable

• Disposable partusset

vervangen door re-usable

partusset

• Pharmaswap (marktplaats 

geneesmiddelen)

• Disposable banden 

bloeddrukmeter vervangen 

door re-usable

• Verlagen OK ventilatie

Groene FIT initiatievenHoe ondersteunen we?
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Samen voorop award

VGZ | Samen Voorop Awards - stemmen | VGZ Zorgverzekering

https://www.vgz.nl/samen-voorop-awards?utm_medium=social&utm_source=intranet&utm_campaign=cm-samen-voorop-awards&utm_term=vgznet&utm_content=organic#duurzaamheid


In gesprek over duurzaamheid

1. Met zorgaanbieders waar VGZ een groot marktaandeel heeft

• Initiatief VGZ (tweede/derde kwartaal 2022)

2. Met zorgaanbieders die zelf vragen om gesprek over 

duurzaamheid

• Initiatief aanbieder, kan hele jaar door

• Afhankelijk van de vraag bepalen wie aansluiten

3. Met zorgaanbieders die ver- / nieuwbouwplannen hebben

4. Met alle zorgaanbieders als onderdeel van de presentatie van 

het inkoopbeleid
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In gesprek met het Radboud UMC



In gesprek met Radboudumc
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Deelnemers:

Dr. Hugo Touw – intensivist en duurzame zorgprofessional (o.a. Netwerk 
Duurzame Zorgprofessionals, Groene IC)

Marielle Brouwer – hoofd zorgverkoop

Harriette Laurijssen - duurzaamheidscoordinator



Vragen en suggesties



Vragen en suggesties
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Inhoudelijke vragen?

Wat missen jullie nog?

Wat hebben jullie nodig?


