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CONFLICT OF INTEREST?

‘Is er sprake van een belangenverstrengeling met de

farmaceutische/biotechnologische/medische hulpmiddelen branche?

Neen.’ 

Hans C. Ossebaard



- Geneeskunde

- Data-analyse

- Zorgstelsel

> Organisational settings of health care 

> Verduurzaming als innovatie (Klinische informatiekunde)

vakgroep Medische Informatica 



Zorginstituut Nederland

 Advisering verzekerd pakket

 Eenduidige uitleg van de verzekerde zorg

 Passende zorg

 Beheer fondsen Zvw/Wlz / risico
verevening

Van goede zorg verzekerd, niet meer dan nodig  en niet 

minder dan noodzakelijk
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INNOVATIE

Science for Sustainability

Duurzame Gezondheid en Zorg > nieuwe afstudeerrichting

Faculteit Science/Bètawetenschappen
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KLIMAAT EN MILIEU

• Limits to growth / Club of Rome (1972)

• Our Common Future / Brundtland-report (1987)

• IPCC-rapporten (>1988) 

• Kyoto-protocol (1997)

• An Inconvenient Truth (2006)

• Paris Agreement (2015/16)
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KLIMAATCRISIS
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ZEITGEIST MANTRA
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 Zorguitgaven

 Demografie

Vergrijzing en levensverwachting
Zorgvraag
Capaciteit

 Infectieziekten

Nosocomiale infecties
Antimicrobiële resistentie
Zoönosen

 Klimaat en milieu

ZEITGEIST MANTRA
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HET ANTROPOCEEN

‘Het tijdperk van de mens’

• Demografie

• Consumptie

• Technologie

De planeet verandert
https://theanthropocene.org/
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MENSELIJKE ACTIVITEIT
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> 1950: DE GROTE VERSNELLING
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IMPACT OP ECOSYSTEMEN

et cetera
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KRITISCHE GRENZEN
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CO2 IN DE ATMOSFEER 
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OPWARMING
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geassocieerd

met

klimaatverandering

GEZONDHEIDSRISICO’S

https://www.nejm.org/

https://www.nejm.org/
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KLIMAATCRISIS EN GEZONDHEID
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- Warmer

- Natter

- Droger

- Zeespiegel 

IN ONS LAND
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Ook voor

- Verlies aan biodiversiteit

- Vervuiling

- Schaarste resources

- Landgebruik 

- Biogeochemische kringlopen

- Zorgkosten $820 miljard (US)

EVIDENCE NEEMT TOE
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•

SCIENCE AND TECHNOLOGY
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“Our health depends on the health of the planet”

…dus moeten we de aarde beschermen om ons zelf te beschermen

PLANETARY HEALTH
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PLANETARY HEALTH

“a solutions-oriented, transdisciplinary field and social movement focused on analyzing and addressing 
the impacts of human disruptions to Earth’s natural systems on human health and all life on Earth”
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PLANETARY HEALTH
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PLANETARY HEALTH (LANCET , 2018)

1. Early warning signals of overwhelming effects of rising temperature on current and
future health

2. Lack of progress in reducing emissions and building adaptive capacity threatens lives
and systems across the world

3. Human response to climate change is most important factor to define future health of 
nations

4.      Widespread understanding of climate change as a central public health issue is crucial

“The biggest global health threat 
of the 21st century”
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PLANETARY HEALTH: GEZONDHEID EN ECOLOGIE

↓

… the field dealing with the interactions 

between global environmental change (e.g., 

climate change, biodiversity loss, global 

pollution, land erosion, …) and human health in 

the broadest sense (i.e., including physical and 

mental health and aspects such as health equity, 

health care, and core determinants like nutrition 

and infection). “

KNAW comm. On Planetary Health 2021-2022
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• Sociale rechtvaardigheid

• Solidariteit (intergenerationeel)

• Verantwoordelijkheid 

• Gezondheidsverschillen

• Klimaatvluchtelingen / mensenrechten

• Internationaal conflict   

ETHIEK
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•

VERENIGDE NATIES

- Jan. 2021, Den Haag

- Make or break decade



29



30

MARIA KOIJCK

https://www.youtube.com/watch?v=ajneXFJ1k2I
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major emittor: 6-7% 

van netto CO2 emissie 

EN DE GEZONDHEIDSZORG?

Health Care Without 
Harm (2019) Health 
care’s climate footprint 
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•

ZORG DRAAGT SUBSTANTIEEL BIJ

Gupta Strategists, 2019
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ZORG DRAAGT SUBSTANTIEEL BIJ

- 190 ton medicijnen
- Afval/verspillingscultuur
- Vastgoed
- Personeelsbeleid
- Voeding
- Inkoop
- Overbehandeling
- Voeding 
- Luchtbehandeling  
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ZORG DRAAGT SUBSTANTIEEL BIJ

gezondheid

gezondheids
zorg

klimaatverandering
primum

non 
nocere
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Duurzame zorg voor een gezonde toekomst (2018-2022)

Klimaatneutraal in 2050 | mitigatie en adaptatie

• CO2 reductie 49% (2030) 

• Circulaire processen

• Vervuiling door medicijngebruik

• Gezonde omgeving voor pts/professionals

VWS BELEIDSRESPONS
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1. Focus en aandacht

- Wat heeft impact 
- Implementatie

2. Maatregelen kiezen

- Bewustzijn
- Inkoop
- Verantwoordelijkheid 

3. Meten

- Milieuwinst
- Gezondheidswinst (DALYs)

PRAKTIJK
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Zinnige zorg

PRAKTIJK

• actualiseer de richtlijnen 

• verbeter de voorlichting aan patiënten;

• verminder onnodige diagnostiek met gastroscopieën

• verminder overbehandeling met PPI’s (sterke maagzuurremmers);

• verminder het gebruik van maagzuurremmers door zuigelingen;

• verbeter de kwaliteit van zorg rondom anti-refluxoperaties 

- 2,8 milj PPI gebruikers
- €19 budgetimpact
- Milieu impact?
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GROENE ZORG
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GROENE ZORG
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PRAKTIJK

https://www.nhg.org/duurzaamheid

Maatschappelijke 
Verantwoord 
Ondernemen
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• Meer zelfmanagement

• Minder reisbewegingen
• Kosteneffectieve voorbeelden 

(therapietrouw)
• Green IT

GROENE ZORG
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GROENE ZORG

https://www.rivm.nl/zorg/duurzame-zorg

- Voedsel 
- Natuur
- Huiselijkheid
- Dieren
- Lucht | geluid | licht
- Architectuur | interieur

evidence based

https://www.rivm.nl/zorg/duurzame-zorg
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GROENE ZORG

Longzorg (COPD, astma) in NL - 1,4 milj. pts.
o data-analyse
o aerosolen vervanger door poeder

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.20.21266571v3

 80 milj kg CO2eq.
 €50 milj besparing
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RICHTLIJNEN ZORGSTANDAARDEN

https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/astma-bij-volwassenen#volledige-tekst-richtlijnen-beleid

Herziene NHG zorgstandaard astma / COPD bij volwassenen

Keuze toedieningsvorm inhalatiemedicatie
- …
- Een algemeen bezwaar tegen aerosolen is dat ze een sterk milieubelastend 

broeikasgas bevatten

Voorkeur toedieningsvorm inhalatiemedicatie
- ..
- Aerosolen maken gebruik van ‘HFK’ drijfgas. Het drijfgas HFK tast de ozonlaag niet aan, 

maar het is een zeer sterk broeikasgas. De milieubelasting van 1 inhalatie van een 
aerosol is 25 keer groter dan van een poederinhalator door de drijfgassen. (..)
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PRAKTIJK

VALUE =

health benefit for patient +                population

financial-economic +       social +   environmental

impact
Triple bottom line

Value-based healthcare Porter & Teisberg, 2006
Triple aim Berwick et al, 2008
Quadruple aim Bodenheimer & Sinsky, 2014
Sustainable value in healthcare Mortimer et al, 2018
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PRAKTIJK

Mortimer F, Isherwood J, Wilkinson A et al. Sustainability in quality improvement: 
redefining value. Future Hospital Journal 2018;5:88-93.

• Zorgstandaarden en richtlijnen

• Royal College of Physicians (UK)

• Green metrics

• Innovatie

• No quality without climate resonsibility

(NASEM, Oct. 2020)
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INNOVATIE IN DE ZORG

- Data / a.i.

- Web 3.0

- Big tech

- Telemedicine

- Climate tech

- Metaverse

https://hbr.org/podcast/2022/01/azeems-2022-trends-web-3-0-sci-fi-tech-and-the-metaverse
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VERDUURZAMING
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= zorginnovatie

dwz: verbetering van de kwaliteit van zorg ism met andere transities 

netwerk vs hiërarchie, voorspellen/voorkomen vs reageren, holistisch vs specialistisch, co-benefits vs winner-takes-all, 

frontline first vs topdown; anti-fragile, nonlineair, transformatieve coalities

VERDUURZAMING



DANK U …

h.c.ossebaard@vu.nl

"We are the first generation to feel the impact of climate change 

and the last generation that can do something about it." - Barack Obama


