
  De DUURZAME AVOND,  een initiatief van Young VNVA      

Een van de speerpunten van Young VNVA is duurzaamheid. Samen met 
collega’s in de zorg willen we werken aan verduurzaming en aan de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën en strategieën. Samen bijdragen aan betere zorg voor onszelf en voor onze planeet. 
Zo ontstond het initiatief om in het UMCG een “Duurzame avond” te organiseren.  
Samen verleggen we grenzen voor een duurzame toekomst van gezondheid. 

Met een divers gezelschap van zeer gemotiveerde en betrokken collega’s in de zaal kwamen we in 
gesprek rond een drietal indrukwekkende presentaties. Maria Koijck, bekend als “afvalkunstenares”, 
nam ons mee naar haar plastic- afvalkunstprojecten van all over the world en naar haar projecten 
rond afval vanuit de medische wereld. Zeker een eyeopener is de verzameling afval die overblijft na 
een operatie of na een bevalling! Maria weet dit als geen ander in beeld te brengen! Haar oproep: 
Kom in beweging en ga ermee aan de slag! Maak afval waardevol, geef het identiteit, werk samen, 
hou het simpel, doorbreek gewoontes, onderwijs. Begin gewoon! Wat kan groener?          

 

    
                                                                                                            

Charlotte Kumm, Programmamanager Duurzaam UMCG, bracht met actuele cijfers de belasting voor 
het klimaat vanuit de zorgsector in beeld. Onze impact op het milieu is schrikbarend! Zeker 7% a 8% 
van de ernstige vervuiling in NL is afkomstig vanuit de zorgsector! En dat terwijl de zorg juist bedoeld 
is om mensen beter te maken! Binnen het UMCG wordt momenteel creatief samengewerkt aan 
maatregelen om energiegebruik en CO2 uitstoot met de helft te verlagen, het afval te beperken en 
gedrag te veranderen. Duurzaam UMCG staat met de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 voor 
bevorderen gezondheid, werken aan bewustwording / kennis en onderwijs, minder gebruik van 
materialen en grondstoffen,  kiezen voor verminderen van milieubelasting door medicatie/ 
milieuvriendelijke opties waar het kan.  De hoge urgentie voor verduurzaming wordt gevoeld, kennis 
wordt gedeeld en wordt serieus genomen.  
Tot slot gaf Annemarie Leliveld-Kors, oncologisch uroloog en bestuurslid van het landelijk netwerk 
de Groene OK, een beeld vanuit de werkvloer en de initiatieven om de enorme hoeveelheid afval en 
CO2 uitstoot vanuit zorg te reduceren en in alle routines duurzamer te gaan werken. Aan de slag!  
Er zijn 30 Green Teams aan de slag: een Bottum-up beweging, een 
cultuurverandering. Greenteams zijn zeer betrokken bij kijken naar 
materialen, productieprocessen, mogelijkheden voor verhoging van 
circulariteit en keuzes rond efficiënt omgaan met materialen.  
De KNMG-Gedragscode voor artsen onderstreept aandacht voor de 
relatie gezondheid, klimaat en milieu en vraagt van artsen inzet voor 
duurzaamheid en welzijn (artikel 13 en 14).   
 

Per patient (5 dagen) 542 handschoenen, 123 spuiten, 
286 Kompressen, 170 medicijnzakken…dat kan anders! 
 
Met dank voor de inspirerende avond en alle bijdragen!  
Samen aan de slag! 
 
 

De presentaties zijn op aanvraag beschikbaar: mail naar  vnva.noordnederland@gmail.com    
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