
 

 
 

 

Beste collega's van de orthopedie,  
   
   
Graag halen we nogmaals het citaat  van Jan Kremer aan op de NOV - Passende Zorg 
Beweging:  
 
‘In 2040 draagt de zorg optimaal bij aan het gezond samen leven van alle 
inwoners van Nederland, besef hebbend van de beperkte beschikbare 
middelen, en streeft daarbij naar de laagste mogelijke impact 
op klimaat en milieu.’ 
 
De taak om onze impact op klimaat en milieu te beperken is een belangrijke uitdaging, maar 
ook een gezamenlijke zoektocht naar waar we het beste kunnen beginnen. Daarom willen we 
jullie motiveren om te starten met een Green Team in jullie ziekenhuis, kliniek of zelfstandig 
behandel centrum.  
   
https://degroeneok.nl/zelf-aan-de-slag/  
   
Hoe te beginnen met het opstellen van een team:  
   
1. Pols enthousiasme onder collega's 
2. Werk samen met: specialisten, OK assistenten, anesthesiemedewerkers 
en recovery verpleegkundigen 
3. Betrek het management & creëer tijd  
4. Betrek belangrijke afdelingen voor de OK: CSA, Logistiek, Schoonmaak, Afvalverwerking 
5. Is er financiële ruimte voor een manager duurzaamheid?  
   
Zelf aan de slag met je Green Team in een continu lerende beweging:  
   
Refuse, Reduce, Re-use or Recycle: is het nodig, kan het met minder, kan het circulair? 
Recyclen is mooi, maar er zijn nog 3 betere opties... en dus waar mogelijk koop groen in!  
   
https://degroeneok.nl/algemeen/groener-werken-op-de-ok-7-tips-vanuit-het-radboud-umc/  
https://degroeneok.nl/inspirerende-voorbeelden/  
   
1. Kies verbeteracties: prioriteer 
2. Doordenk: consequenties voor workflow, ruimte, logistiek 
3. Werk ideeën praktisch uit en start samen 
4. Evalueren, verbeteren en vieren  
   
Green Team - 7 praktische tips 
 
1. Laaghangend fruit: begin met makkelijk oplosbare problemen 
2. Motivatie: werk met gemotiveerde mensen en motiveer anderen 
3. Commitment: niets gaat vanzelf, dus maak tijd vrij... 
4. Vier successen: als team, maar ook met alle collega's 
5. Zorg voor zichtbaar: zichtbaarheid vergroot betrokkenheid 
6. Meten is weten 
7. Elke kleine stap telt… 
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Thema’s: 
 
1. Anesthesiedampen & medicijnresten: https://degroeneok.nl/themas/anesthesiedampen-
medicijnresten/ 
2. Circulair werken & Plastic Afval: https://degroeneok.nl/themas/circulair-werken-en-plastic-
afval/ 
3. Energie: https://degroeneok.nl/themas/energie/ 
4. Landelijke richtlijn duurzaamheid: https://degroeneok.nl/themas/landelijke-richtlijn-
duurzaamheid/  
   
Hopelijk zijn de bovenstaande tips en thema's een korte handleiding om samen op weg te 
gaan naar een duurzamere zorg. Mochten jullie vragen hebben, van gedachten willen 
wisselen, goede ideeën hebben vanuit jullie eigen werkomgeving, neem dan gerust contact 
op.  
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