
Duurzaam in de zorg 

Hoe kan dat ??  



Waarom ?? 

  

    Een schone, 
veilige en 
sociale 
omgeving is 
voor ons 
allemaal 
belangrijk 



Maar extra belangrijk voor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Kinderen 



En extra belangrijk voor 

   Zieken 



En voor:  

            Ouderen 



Gezondheidseffect 

 Sommige groepen 
zijn extra kwetsbaar 

 

 Voor milieu- én 
maatschappelijke 
problemen 

 

 Juist die groepen 
waarmee in de zorg 
wordt gewerkt 



Wat kan je doen? 

 Ook in de zorg kan duurzaam worden gewerkt! 

Overleg wel met je leidinggevende. 



Duurzaamheid in de zorg 

 Eigenlijk geldt hetzelfde 
als voor thuis: ga zuinig 
om met water en energie 
en beperk afval… 

 
   

 

  

  

  

 

 

 Maar dan op GROTE 
schaal 



De zorg is een GROOTverbruiker 

  

 Dus duurzaam, 

zuinig inkopen én 

gebruiken heeft al 

snel een groot effect 

 

 Bijvoorbeeld:         

Fair Trade koffie 

 

  



Afvalbesparing 

• Inkopen op maat bespaart veel afval van spullen 
die over datum zijn. 

• Wegwerpproducten minder gebruiken en/of 
vervangen voor duurzame alternatieven (bekers, 
waszakken, sopdoeken) 



Afvalbesparing 

 Incontinentiemateriaal zorgt voor veel afval 

 

 Dus niet routinematig verwisselen maar 

gewoon als het nodig is  

 

 Maak gebruik van  

 vochtindicatoren 



Luiers  

 

 Elk kind gebruikt 5000-7000 luiers voordat het 

zindelijk is!! Op tijd zindelijk maken scheelt dus 

een hoop afval…  

 



Luiers 

 

 Katoenen luiers en plastic luiers zijn even 

vervuilend 

 Tips: katoenen luiers van eco-katoen en plastic luiers apart inzamelen 



Reiniging en desinfectie 

• Gebruik de meest 

milieuvriendelijke 

variant 

 

• Gebruik niet meer 

dan nodig is 

 



Kinderen 

 Kinderen kun je nog 

veel leren over 

duurzaamheid, de 

maatschappij en de 

natuur. Maak er een 

spelletje van. 

 

 Jong geleerd is oud 

gedaan! 



Groen 

 Groen heeft een positief effect op:  

 

       - ontwikkeling 

      van kinderen 

      - de genezing 

      van zieken  

      - het   

      leefplezier  

      van ouderen 



Ouderen 

Duurzaam wonen kan ook voor ouderen!  

•Geestelijke ontwikkeling 

•Milieuvriendelijk wonen 

•Vrijheid 

•Zinvolle activiteiten 

•Biologisch eten 



Spullen 

 Gebruiksvoorwerpen, speelgoed en 

decoratie kunnen ook leerzaam, fair-

trade en milieuvriendelijk 



Duurzaamheid voor lichaam én geest 

Belang van: 

- Gezond voedsel 

- Beweging 

- Sociale contacten 

Voor jong én oud 



Voeding      

  Tips voor gezond en 
milieuvriendelijk eten: 

 

• Zorg voor variatie 

• Wees matig met dierlijke 
eiwitten.  

• Producten van dichtbij kosten 
minder energie voor het 
vervoer.  

• Eet groenten en fruit van het 
seizoen.  

• Koop en kook op maat. 
Voorkom onnodig weggooien  

• Koop milieuvriendelijk 
geteelde producten. 

 



Conclusie 

Duurzaamheid: people, planet & profit 

 óók in de zorg! 


