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Duurzame gezondheidszorg 

Het Radboudumc 
gaat voor duurzame, 
innovatieve en 
betaalbare 
gezondheidszorg. 
  
  … Voor de kinderen van onze kinderen 

  … Waardecreatie op sociaal, ecologisch en economisch 

     gebied 

  … In dialoog met betrokkenen 

 

 

 

   

Duurzaamheid 
als de 

Radboud 
manier van 

werken 



Over de volle breedte 

 

Onze kerntaken 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Onze mensen 

Onze bedrijfsvoering 

patiëntenzorg onderzoek onderwijs 



Duurzaamheid ‘in de genen’ 

 

 Sustainability board   externe Adviesraad duurzame 
     gezondheidszorg Radboudumc 



Richting 

- De verspilling voorbij  

- Van hebben naar delen 
- De mens centraal 
- Naar een natuurlijke leefomgeving  

 
 

 



Voedselverspilling 
Resultaten Interreg project “duurzaam gezond” 
 
Reductie voedselverspilling 34% = € 50 K 

 

 Besparing ingezet voor betere kwaliteit voeding: 
 • 2-sterren kip € 35 K 
 • betere kwaliteit aardappelpuree € 5K 

 • kalkoen als beleg, vervanger van plofkip € 10K 
 
Én meer patiënten eten hun bord leeg 

 
 

Naar: Voeding als medicijn 

Onze patiëntenzorg 



Duurzaam onderwijs 
Duurzaamheid in 
nieuwe curricula 
geneeskunde en 
biomedische 
wetenschappen 
 

Voor de arts en 
onderzoeker van de 
toekomst  

- Workshops nieuwe studenten 
- Module ‘toekomstbestendige, duurzame zorg’, eerste jaar 

Ons onderwijs en onderzoek 



Duurzaam onderzoek 

Voorafgaand aan het opstarten van 
onderzoek, bewust de keuze maken om 
bepaalde onderzoeken wel of niet te doen. 

 
En áls we het doen, hoe doen we dit dan op 

een duurzame manier? 

Ons onderwijs en onderzoek 



CO2 footprint 
Onze bedrijfsvoering 



Energie 

Doel:  
2% reductie 
energiegebruik per jaar 
Streven:  
energieneutraal 2030 
 
• Warmte-koude opslag 
• Zonnecellen 
• Isolatiemaatregelen 
• Bewegingsmelders 
• A-gebouw van label G naar A 
• Warmtenet? 

Onze bedrijfsvoering 



Afval 
 Papierbesparing 

• 23% minder papier verbruikt in 2014 tov 2013.  
 Dit komt overeen met 6.000.000 vellen papier 
 CO2 reductie: 36,6 ton 

 
  
 

 Plastic afval scheiden 
• Ruim 20.000 kg plastic afval in één jaar tijd gescheiden ingezameld 
 CO2 reductie: 14,8 ton 

 
 
  

 

Onze bedrijfsvoering 



Geneesmiddelen in afvalwater 

• Rondetafelbijeenkomst 8 juli 2015  (H)eerlijk helder H2O 

 
• Ketenpartners 

• Waterschap Rivierenland 

• Ministerie Infrastructuur & Milieu 
• Provincie Gelderland 
• Gemeente Nijmegen 

• Patiëntenadviesraad 
• Vitens 
• RU (Milieukunde) 

• Intern: Apotheek, Servicebedrijf, Farmacologie - Toxicologie, AMD 
• Farmaceutische industrie (niet aanwezig) 

Onze bedrijfsvoering 



Roadmap met ketenpartners 
Op weg naar schoon water  

 
Vervolgstappen: 
• Roadmap opstellen met partners 

• Onderzoek geneesmiddelen 
• Groen formularium 
• Röntgencontrastmiddelen 

• Voorlichting antibiotica 
• Living lab  

 

 
 
 

 
 
 

 

Onze bedrijfsvoering 



Transparantie 

• Verslaglegging conform internationale richtlijn voor 

duurzaamheidsverslaglegging (GRI: Global Reporting Initiative) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Beste milieuverslag 2014 UMC’s  Transparantiebenchmark min EZ 

 


