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Landelijke Netwerk ‘De Groene OK’

Het Landelijk Netwerk ‘De Groene OK’ is een samenwerkingsverband 
van 15 wetenschappelijke en beroepsverenigingen die de zorg op de 
OK willen verduurzamen. Het landelijk netwerk stimuleert en 
ondersteunt individuele medisch specialisten en zorgprofessionals die 
werkzaam zijn op de OK om op duurzame wijze aan de slag te gaan.

Emailadres: info@degroeneok.nl

Website: www.degroeneok.nl

ProjectGroep Duurzame Oogheelkunde
De projectgroep Duurzame Oogheelkunde streeft naar het verduurzamen van alle processen 
binnen de Nederlandse oogheelkundige praktijk. Deze doelstelling is gebaseerd op de Green 
Deal in de gezondheidszorg. Concreet zal de projectgroep streven naar minder uitstoot van 
broeikasgassen, zuiniger en circulair gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het 
grondwater, en een gezonde leefomgeving voor patiënt en zorgmedewerker. De projectgroep wil 
deze doelen bereiken door o.a. het opstellen van Best Practices waarbij procedures zo duurzaam 
mogelijk plaatsvinden binnen de geldende richtlijnen en wetenschappelijke consensus.De 
projectgroep bestaat uit diverse medewerkers binnen de oogheelkunde, zowel oogartsen als 
OK-verpleegkundigen en technische oogheelkundig assistenten. Zij overlegt op regelmatige 
basis.

Emailadres: duurzameoogheelkunde@gmail.com

GroenER; de Groene SEH
GroenER; de Groene SEH is een initiatief opgezet door 
SEH-artsen. Ons doel is meer bewustwording te creëren, 
kennis te vergroten en een platform te creëren met 
concrete tools om duurzame kennis en resources uit te 
wisselen, m.b.t. duurzaamheid in de (spoedeisende) zorg. 
Bij voorkeur ondersteund door evidence based literatuur. 
Onze missie is zo snel en efficiënt mogelijk milieubewust 
zorg leveren. Dat in de breedte van de zin. Elke dag 
worden wij met elkaar GroenER!

Emailadres: GroenER@nvsha.nl



Groene IC
De commissie Groene IC van de Nederlandse Vereniging 
voor Intensive Care (NVIC) is recent gestart. Er nemen nu 
ruim 10 ICs deel aan deze commissie. We hebben 4 
onderwerpen genoemd waar we mee willen starten: energie 
op de IC, medicatie, hergebruik scharen en kochers en 
inzet van wegwerphulpmiddelen (schorten, jassen, matjes 
etcetera). Deze onderwerpen zijn onder de deelnemende 
intensivisten verdeeld. 

Emailadres: n.hunfeld@erasmusmc.nl

De Groene Uroloog
De Groene Uroloog is van start gegaan met een enquête langs alle leden van de 
NVU. 18% van de leden (n=115) heeft deze ingevuld en de algemene 
consensus is dat verduurzaming noodzakelijk is! De enquête alsmede pitch voor 
onze commissie wordt op 5 november tijdens de ALV gedaan. Hierna starten we 
met project landelijke praktijkvariatie in de urologie om zoveel mogelijk afval te 
reduceren. We zijn vertegenwoordigd in netwerk Groene OK en zijn gestart met 
inventarisatie voor project rondom continentiemateriaal waar we graag de 
alliantie voor zouden willen gebruiken.

Emailadres: nvu@xs4all.nl

Groene MDL
De groene MDL is een initiatief om duurzaamheid te integreren in 
de Nederlandse maagdarmleverziekten. Met het aanmelden bij 
de Groene Zorg Alliantie hopen wij ons te verenigen op het 
gebied van duurzaamheid binnen de MDL. Hierdoor kunnen wij 
van elkaar leren over duurzame oplossingen.

Emailadres: a.g.volkers@amsterdamumc.nl



Gynae Goes Green - NVOG
We zijn een projectgroep van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en 
Gynaecologie (NVOG). We hebben als doel bewustzijn van duurzaam werken 
onder gynaecologen te bevorderen door het vormen van een netwerk en het 
verspreiden van kennis en best practices.

Emailadres: duurzaamheid@nvog.nl
Website: www.nvog.nl/koepels-en-pijlers/koepel-gynaecoloog-maatschappij/ 
projectgroep-gynae-goes-green

De Groene KNO
De groene KNO commissie heeft als doel de Nederlandse zorg binnen de 
Keel-, Neus- en Oorheelkunde in al zijn facetten te verduurzamen zodat 
onze CO2 voetafdruk afneemt.  
De groene KNO commissie wil dit bereiken door het aanreiken van 
informatie en adviezen aan de leden van de KNO vereniging, met in 
achtneming van de huidige richtlijnen en de wetenschappelijke 
consensus.  

degroenekno@kno.nl

Werkgroep duurzaamheid NVvR & NVMBR

De werkgroep duurzaamheid is een gemeenschappelijk initiatief van de 
beroepsverenigingen voor radiologen (NVvR) en MBB-ers (NVMBR). Zij 
brengt initiatieven rondom duurzaamheid binnen de radiologie in kaart en 
doet een aanzet tot het delen en gezamenlijk oppakken van onderwerpen.

Emailadres: nvvr@radiologen.nl

Website: https://www.radiologen.nl/werkgroepen/werkgroep-duurzaamheid



Werkgroep Duurzaamheid - De Geneeskundestudent

De 'groene' werkgroep van dé belangenbehartiger van geneeskundestudenten in 
Nederland en federatiepartner van de KNMG. Effectief 6 enthousiastelingen die 
zich bezig houden met: 1) [vraag naar] onderwijs over klimaatverandering & 
gezondheid; 2) kennis & bewustwording van verband tussen klimaatverandering 
en gezondheid; 3) actie ter verduurzaming van de zorg; 4) verbinding van 
studenteninitiatieven.

Emailadres: info@degeneeskundestudent.nl
Website: www.degeneeskundestudent.nl/nieuws/werkgroep/duurzaamheid

Klimaat Actie Netwerk Maastricht

We zijn een groep van studenten van verschillende faculteiten en 
organiseren een symposium over gezondheid, 
klimaatverandering en biodiversiteitsverlies aan Universiteit 
Maastricht. Daarbij gaat het ook erom een brainstorm sessie te 
hebben met veel verschillende specialisten van UM (en extern) 
over hoe deze onderwerpen in de medische curricula kunnen 
worden geïntegreerd. 

Emailadres: kanmaastricht@gmail.com
Website: www.kanmaastricht.nl

De CO2-assistent

De CO₂-assistent heeft als doel duurzaamheid en klimaatverandering 
in de geneeskundeopleiding te implementeren. Opdat 
geneeskundestudenten (artsen van de toekomst) daadwerkelijk 
voorbereid zijn op de toekomst. Het ten eerste niet schaden (‘primum 
non nocere’ -artseneed) reikt immers verder dan de spreekkamer. 
We zijn begonnen in Utrecht maar zien mogelijkheden om landelijk 
krachten te bundelen, informatie uit te wisselen en elkaar te 
versterken. Vandaar dat we nog op zoek zijn naar CO₂-assistenten in 
andere steden.

Emailadres: contact@co2assistent.nl
Website: www.co2assistent.nl

Act4Health - IFMSA-NL
Act4Health is de advocacy group van IFMSA-NL die zich inzet voor Climate 
Change and Health issues. IFMSA-NL verenigt (medisch) studenten voor Global 
health en verbindt hen met haar internationale netwerk. Omdat in de politiek en 
medische wereld te weinig wordt gesproken over klimaatverandering in relatie tot 
gezondheid, zet Act4health zich in voor:  1) Het centraal stellen van gezondheid in 
het publieke klimaatdebat, en daarmee klimaatmitigatie- en adaptatie in te zetten 
voor gezondheidsbevordering; 2) Verduurzaming van de zorg; 3) De implementatie 
van klimaatverandering en gezondheid in het medisch onderwijs.

Emailadres: act4health@ifmsa.nl
Website: www.ifmsa.nl/projecten/act4health



MED-ZERO
MED-ZERO is een samenwerking van ongeveer 15 organisaties die 
zich bezighouden met het integreren van duurzame zorg en de relatie 
tussen klimaat en gezondheid in zorgopleidingen in Nederland. 
Nationaal werken deze organisaties samen om van elkaar te leren, 
elkaar te inspireren en stemmen te bundelen om op te roepen tot 
integratie van dit onderwerp in opleidingen, maar ook op lokaal 
niveau vinden de organisaties elkaar om faculteiten te overtuigen van 
de noodzaak hiervan. Net zero? MED-ZERO!

Website: www.med-zero.nl
Emailadres: Med.Education.Zero@gmail.com

GREENER

GREENER (GReen hEalthcare EducatioN for a hEalthy futuRe) is een 
multidisciplinaire expertgroep die zich inzet om duurzaamheid in te 
bedden in gezondheids- en zorgopleidingen. De groep is divers, van 
student tot zorgprofessional en wetenschapper, met allen expertise en 
ruime ervaring op het gebied van planetary health en onderwijs.

Emailadres: greener.medischonderwijs@gmail.com
Website: greenermedischonderwijs.wordpress.com

GreenACTA
GreenACTA is de duurzaamheidscommissie van de 
tandheelkunde en mondzorgkunde opleiding in 
Amsterdam. Wij zijn voornamelijk bezig met duurzame 
bewustwording onder studenten en medewerkers, maar 
proberen in het gebouw en het onderwijs ook 
duurzaamheid te implementeren.

Emailadres: greenacta@acta.nl



De Duurzame Huisarts
De ‘Duurzame huisarts’ bestaat uit huisartsen (en huisartsen in 
opleiding). Wij proberen huisartsen met ambitie tot verduurzamen 
van de zorg bij elkaar te brengen om zo de zorg beter te kunnen 
verduurzamen. Denk aan lobby naar beroepsgroep, regionale 
werkgroepen oprichten, bewustmaken huisartsenwereld, faciliteren 
huisartsen bij stappen naar verduurzaming. 

Emailadres: duurzamehuisarts@gmail.com

De Klimaat Dokter
Wij zijn 4 Specialisten Ouderengeneeskunde (in spé) die het platform De Klimaat 
Dokter hebben opgericht. Wij willen de klimaatbewuste arts helpen in actie te 
komen op een manier die bij hem/haar past. Belangrijk onderdeel hiervan is te 
informeren hoe je op je werk kan bijdragen aan vergroening van de zorg. Hiervoor 
geven we praktische handvatten en een overzicht van bestaande groene 
initiatieven op onze site. Ook spreken we personen uit de sector die al goed bezig 
zijn op persoonlijke titel. Zo hopen we onze collega's te inspireren en motiveren 
ook Klimaat Dokter te worden en samen de verduurzaming in de zorg in een 
stroomversnelling te brengen. 

Emailadres: info@deklimaatdokter.nl
Website: www.deklimaatdokter.nl



LOVAH Duurzaamheid
De landelijke LOVAH werkgroep 

Duurzaamheid is opgericht in augustus 
2020 door AIOS die vinden dat dit thema 

ook ons als (toekomstig) huisartsen 
aangaat. De werkgroep wil de aandacht 
vergroten voor dit thema, zowel onder 

AIOS als bij de opleidingsinstituten zelf. 
Dit doen we onder andere door het 

organiseren van activiteiten die 
inspireren en stimuleren om te 

verduurzamen.

Emailadres: duurzaamheid@lovah.nl
Website: www.mijnlovah.nl/werkgroepen 

Werkgroep Planetary Health - De Jonge Arts 
Maatschappij en Gezondheid
De arts maatschappij + gezondheid houdt zich bezig met het 
beschermen, behouden en bevorderen van de volksgezondheid. Een 
ongezonde planeet is de allergrootste bedreiging voor humane 
gezondheid, dus dat ligt een grote opdracht. Juist een spil in het web 
van de humane gezondheid als de arts M+G kan een belangrijke 
bedrage leveren aan onderbouwde verbazing, transdisciplinaire 
verbinding, maar ook resultaatgerichte verandering. 

Emailadres: noravangaal@gmail.com
Website: https://www.losgio.nl/over-ons/commissies/de-jonge-arts-mg

Werkgroep Zorg 2025
Werkgroep Zorg 2025 is een koepelorganisatie die verschillende verenigingen van 
jonge zorgprofessionals vertegenwoordigd, waaronder jonge artsen, apothekers, 
klinisch chemici, en technisch geneeskundigen. Vanuit ons brede, multidisciplinaire 
perspectief werken we aan actuele thema's in de zorg, en brengen daar met de 
achterban visies over uit. Eén thema is nu groene zorg. In oktober hebben we als 
Werkgroep de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend en hebben we een 
visiedocument gelanceerd: "the Green Paper". Momenteel is ons doel om de Green 
Paper en duurzaamheid in de zorg hoger op de agenda te krijgen. 

Emailadres: groenezorg@wz2025.nl
Website: www.wz2025.nl

Groene Werkgroep - De Jonge Dokter
Wij maken ons voor en door jonge dokters sterk. 
Onbespreekbare onderwerpen zoals fouten en onzekerheid 
als jonge arts wel bespreekbaar maken, zelfzorg en zelf 
ontwikkeling vinden wij essentieel om goede zorg te kunnen 
leveren.  De recent opgerichte  Groene Werkgroep  focust 
zich op het thema duurzaamheid in de zorg. 

Emailadres: jasmijnbroerze@gmail.com
Website: www.dejongedokter.nl



Extinction Rebellion (XR) Zorgprofessionals 

XR Zorgprofessionals schaart zich, vanuit hun zorgplicht, achter 
Extinction Rebellion. Wij organiseren ludieke en geweldloze (burgerlijke 
ongehoorzaamheids-) acties om de overheid te overtuigen NU in actie te 
komen tegen de huidige klimaat- en ecologische noodsituatie. 

Emailadres: xrnl_zorgprofessionals@protonmail.com
Website: www.extinctionrebellion.nl/community/zorgprofessionals

De Jonge Klimaatbeweging 

De Jonge Klimaatbeweging is een organisatie die de stem van 70+ 
diverse jongerenorganisaties verenigt en daarmee het klimaat- en 
duurzaamheidsbeleid probeert te beïnvloeden door middel van 
campagnes en door gesprekken aan te gaan met politici, 
beleidsmakers en het bedrijfsleven. Twee van onze leden, Joris en 
Laura, focussen zich op op het vraagstuk gezondheid en klimaat. 
Recentelijk hebben wij een position paper over klimaat en gezondheid 
geschreven, waarmee wij tijdens de formatie willen lobby’en. 

Emailadres: gezondheid@jongeklimaatbeweging.nl 
Website: www.jongeklimaatbeweging.nl

Groen Pensioen
Groen Pensioen is een beweging van (medische) 
pensioendeelnemers die gezamenlijk pensioenfondsen 
aanspreekt op beleggingen die worden gedaan met ons 
pensioengeld. Wij roepen onze pensioenfondsen op om te 
stoppen met beleggen van ons pensioengeld in fossiele 
bedrijven en duurzaam te gaan beleggen, wij willen een 
groen pensioen. Je hoeft geen expert te zijn om jouw fonds 
aan te spreken op hun beleggingsbeleid. Wij informeren je 
en helpen je op weg. Hoe meer pensioendeelnemers hun 
invloed uitoefenen, hoe groter de druk wordt om te 
veranderen. Ons pensioengeld moet worden ingezet voor 
een gezonde wereld. Doe jij mee? Neem contact op!

Emailadres: hallo@groen-pensioen.nl
Website: www.groen-pensioen.nl



Zorg voor Klimaat
Zorg voor Klimaat is een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor 
Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG). We zijn 
zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines die zich inzetten op het 
gebied van klimaat en gezondheidszorg, met als doel een gezonde planeet en 
leefomgeving te bereiken.

Emailadres: info@zorgvoorklimaat.nl
Website: www.zorgvoorklimaat.nl

Milieu Platform Zorgsector
Milieuplatform Zorgsector (MPZ) bestaat uit 
intramurale zorginstellingen en werkt met haar 
netwerk van ruim 200 duurzaamheidscoördinatoren in 
de zorg aan kennisuitwisseling voor duurzaamheid. 
Nagenoeg alle ziekenhuizen zijn aangesloten en 
steeds meer GGZ-, GHZ- en verzorgingsinstellingen 
sluiten aan. Samen hebben meer dan 400.000 
medewerkers toegang tot MPZ-symposia, werk- en 
projectgroepen en praktische documenten.

Emailadres: j.debree@milieuplatformzorg.nl
Website: www.milieuplatformzorg.nl

Vereniging Arts en Leefstijl
Vereniging Arts en Leefstijl wil Nederland 

gezonder maken door leefstijlgeneeskunde te 
implementeren in de gezondheidszorg. Wij richten 

ons preventie, zowel primair als curatief. 
Daarbinnen is duurzaamheid essentieel, leefstijl 

en duurzaamheid gaan hand in hand. Succesvolle 
implementatie van beide thema’s vereist 

multidisciplinaire samenwerking. Daarom zijn alle 
zorgprofessionals uit de eerste en tweede lijn 
welkom als lid van Vereniging Arts en Leefstijl: 

Huis- bedrijfs- en verzekerings artsen, apothekers, 
medisch specialisten, POH-er, diëtisten, 

leefstijlcoaches. Met elkaar delen we de visie dat 
leefstijl en groene zorg een prominente plaats 

verdient in de zorg. Wij zijn een onafhankelijke, 
actieve, innovatieve vereniging voor en door 

leden.

Emailadres: izuurmond@artsenleefstijl.nl
Website: www.artsenleefstijl.nl 



De Duurzame Verpleegkundige
De Duurzame Verpleegkundige is een landelijk actie-netwerk, bestaande uit 
enthousiaste (gepensioneerd) verpleegkundigen, opleiders, docenten en 
studenten. Doel is dat elke verpleegkundige zich bewust is van het effect van 
klimaatverandering en natuur op gezondheid en het belang ziet van duurzaam 
werken in de zorg, en hiertoe de benodigde kennis en vaardigheden verkrijgt. 
Om dit te bereiken delen we ervaringen en (genereren we) evidence based 
kennis, en werken we (inter)nationaal samen, binnen en buiten het onderwijs. 

Website: www.deduurzameverpleegkundige.nl
Emailadres: deduurzameverpleegkundige@gmail.com

Green Labs NL
Green Labs NL is een bottom-up initiatief van onderzoekers uit het 
biomedisch veld. We richten ons op duurzaamheidsvragen rondom 
laboratorium materialen, apparatuur en procedures, data analyse 
en werkklimaat in onderzoek. We zijneen netwerk waar lokale 
duurzaamheidsinitiatieven uit Nederlandse laboratoria (zowel 
onderzoekslaboratoria als klinisch) terecht kunnen om kennis te 
delen, en samen te lobbyen om verandering te versnellen.

Website: www.greenlabs-nl.eu
Emailadres: info@greenlabs-nl.eu

 

Green Team InfectiePreventie
Het landelijke Green Team Infectiepreventie is een 
landelijke groep van deskundigen infectiepreventie, 
onze missie is informeren, inspireren en  verbinden. 
Zodat patiëntveiligheid in de zorg -het primaire doel 
van infectiepreventie- overeind blijft, maar verenigd 

met duurzaamheid. Als deskundigen 
infectiepreventie beseffen wij steeds meer dat de 
zorg moet verduurzamen en dat ook wij daaraan 
een bijdrage kunnen en moeten leveren. Door de 
handen in een te slaan, elkaar op te zoeken en 
kennis uit te wisselen maken wij impact op de 

vergroening van de zorg. Wij houden ons bezig met 
verduurzaming van infectiepreventie in de breedste 

zin van het woord.

Contact: 
https://www.linkedin.com/company/green-team-vhig

Website: www.vhig.nl



Groene Werkgroep NVvTG
De Werkgroep Groen van de NVvTG wil de 

bewustwording vergroten van het aandeel van 
medische technologie in klimaatverandering en 

inspireren tot het inzetten van duurzaamheid 
binnen de medische technologie sector. 

Enerzijds omdat een deel van de CO2-uitstoot 
en vervuiling plaatsvindt in de TechMed, 

anderzijds omdat TechMed ook een oplossing 
voor het probleem kan bieden. Binnen de 
werkgroep wordt nagedacht de rol van de 

Klinisch Technoloog / Technisch 
Geneeskundige is binnen de groene zorg.

Website: www.nvvtg.nl
Emailadres: anoukvdschot@gmail.com

EcoFysio
Met vijf betrokkenen rond duurzaamheid in de fysiotherapie 
(stakeholders) zijn we de grondleggers van EcoFysio. Vanuit een 
multidisciplinair team is gekeken naar de kansen om een positieve impact 
op mens en milieu te kunnen maken. Wij willen een kennisplein en 
inspiratiebron creëren. Met als doel om ook in ons beroep verduurzaming 
onder de aandacht te brengen en daarmee impact te creëren voor de 
wereld.  We geloven dat dit een onderwerp  leeft en meer aandacht 
verdient dan dat er nu aan gegeven wordt. 

Website: www.ecofysio.nl
Emailadres: rosanneottevanger@gmail.com

Duurzame Mondzorg
De werkgroep Duurzame Mondzorg is een initiatief van de KNMT, 
waarin we als eerste nu bezig zijn met het schrijven van een 
E-book met handvatten voor tandartspraktijken om aan de slag te 
gaan met verduurzaming. Het doel is om bewustzijn over 
duurzaamheid te vergroten binnen de mondzorg en daarmee het 
gedrag van de professionals ten aanzien van het milieu te 
verbeteren.

Website: https://www.knmt.nl/praktijkzaken/duurzame-mondzorg
Emailadres: angelica.setiaman@gmail.com



Groene GGD
De commissie ‘Groene GGD’ is opgestart op initiatief van de GGD 
Amsterdam, met als eerste doel een landelijke plek te creëren waar andere 
GGD’en die willen verduurzamen elkaar kunnen vinden. De GGD Amsterdam 
is sinds januari 2022 proactief aan de slag met het verduurzamen van de 
eigen organisatie, en is ook voornemens de Green Deal Duurzame Zorg te 
tekenen. De commissie bevindt zich dus in de opstartfase, en zal zich 
inhoudelijk ontwikkelen en doelen stellen als meer GGD’en aansluiten bij de 
commissie. 

Emailadres: duurzaam@ggd.amsterdam.nl

Coalitie Duurzame Farmacie
De ambitie van de Coalitie Duurzame Farmacie is om geneesmiddelen 
duurzaam te produceren, distribueren en in te zetten met de best denkbare 
effecten op de gezondheid. Binnen dit kader levert de sector een bijdrage 
aan het minimaliseren van de effecten op het milieu, en we nodigen graag 
anderen uit om deze bijdrage te versterken. Voorbeelden hiervan zijn 
reductie van CO2 emissies, het terugdringen van medicijnverspilling, 
stimuleren van duurzaam verpakken, en antibiotica- en medicijnresten uit 
het water. 

Emailadres: b.vansoest@duurzamefarmacie.nl


