
 

 

 

Drie partijen vormen Green Deal-coalitie voor duurzame en 
gezonde voeding in de zorg 
 
Stichting Eten+Welzijn, Platform Patiënt en Voeding en Dutch Cuisine hebben 

10 oktober de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ 

ondertekend. In een coalitie zullen zij zich inzetten voor een duurzaam en 

gezond voedsel- en voedingsbeleid in de zorg. 

 

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft met 132 partijen uit de zorg, 

overheid en bedrijfsleven de Green Deal afgesloten om de zorg in Nederland duurzamer 

te maken. De inzet van de Green Deal is het terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger 

gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde 

leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers.  

 

Een gezonde leef- en verblijfsomgeving 

Een gezonde leef- en verblijfsomgeving is een van de pijlers van de Green Deal. In 

zorginstellingen waar mensen wonen en zorgen moet er mogelijkheid zijn voor beweging 

en ontspanning zowel voor de cliënt als het personeel. Datzelfde geldt voor ziekenhuizen 

omdat het een positieve bijdrage kan leveren aan het herstel van de patiënt, zo valt te 

lezen in de Green Deal. 

 

Duurzame en gezonde voeding 

Onlosmakelijk verbonden met een gezondmakende leefomgeving binnen de zorg is een 

integraal duurzaam en gezond voedsel- en voedingsbeleid. De coalitie van Eten+Welzijn, 

Dutch Cuisine en Platform Patiënt en Voeding gaat zich hiervoor inzetten. Het 

uitgangspunt van de acties is om het aanbod aan kennis over het gezondheidspotentieel 

en de beschikbaarheid van gezond, duurzaam eten binnen de zorg te vergroten. 

 

“Een duurzaam voedselbeleid begint door in de dagelijkse zorgpraktijk bij elke 

voedingskeuze de kansen en belemmeringen te benoemen en de wensen van cliënten, 

patiënten en ouderen daarbij voorop te stellen”, licht Rudi Crabbé van Eten+Welzijn toe. 

“Zo maken we telkens weer kleine stappen. De zorg is het aan haar positie verplicht om 

het maatschappelijk voorbeeld te geven op het gebied van duurzaam en gezonde 

voeding.” 

 

Terugdringen van CO2-uitstoot  

In de Green Deal spreken zorgorganisaties ook af de CO2-uitstoot terug te dringen. 

Energiebesparing en inzet van duurzame energie worden vast onderdeel bij beslissingen 

over bouw, mobiliteit en inkoop. Elke brancheorganisatie maakt hiervoor uiterlijk 1 mei 

2019 een routekaart met een (wijkgerichte) aanpak die aansluit bij de doelstellingen van 

het Klimaatakkoord.  

 

Circulair werken en schoon water 

De sector neemt zich verder voor om steeds meer circulair te gaan werken. Het streven 

is ‘circulair’ een vast criterium te maken bij alle inkoop van goederen en immateriële 

zaken. Schoon water is eveneens een pijler onder de Green Deal. De totale hoeveelheid 

medicijnresten, gemeten bij de waterzuiveringsinstallaties, is te groot en zal - zonder 

maatregelen - nog groeien. Vanuit het principe ‘voorkomen, verminderen en vervangen’ 

wil de zorgsector de vervuiling een halt toe roepen, onder meer door voorlichting en 

training. 

 

 

Lees hier de samenvatting van de Green Deal voor duurzame zorg 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2018/10/10/samenvatting-green-deal-voor-duurzame-zorg

