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1 Jaarverslag duurzaamheid (hoofdstuk) 
 
De Antonius zorggroep heeft een duidelijke visie als het om duurzaamheid gaat. “De Antonius 
zorggroep wordt groen en gaat voor goud” deze zin refereert aan het milieubeleid 2013 – 2015. 
Hierin is als doel gesteld om te streven naar het “gouden” keurmerk van de milieuthermometer 
van het milieuplatform zorg. Dit zorgt voor focus op het gebied van duurzaamheid.  
 
In dit hoofdstuk leest u welke acties en resultaten op het gebied van duurzaamheid we vorig jaar 
hebben gerealiseerd. Waarbij het in 2015 behaalde certificaat “zilver” van de milieuthermometer 
en de succesvolle afronding van de MVO expeditie, een resultaat is waar we trots op mogen zijn!   

1.1 Milieuprestaties 
 
 

 
 
 
 
 
 

Elektriciteitsverbruik 

(KWh) 
 
 
 

Gas* (M³) (Graaddagen) Water (M³) Afval (Kg) 

2013 6.234.024  978.211 (3.205)  38.588  411.964  
2014 6.237.734 897.962 (2.518) 36.423  387.166  
2015 6.195.686 984.199 (2.750) 36.022  376.997  

 
 
Ondanks de uitbreiding van het spoedzorgplein blijft het verbruik afnemen. Alleen het gasverbruik 
is in 2015 omhoog gegaan. Dit is deels te verklaren door het aantal graaddagen en deels door een 
technisch probleem aan de ketels. Om de continuïteit van het primaire proces te waarborgen is er 
in 2015 een groot aantal dagen op drie ketels gedraaid in plaats van één of twee. Dit zorgt voor 
een hoger gasverbruik. Er is opdracht gegeven om deze technische problemen op te lossen, 
waardoor het gasverbruik in de toekomst weer zal afnemen.  

1.2 Voeding 
 
In 2015 is het project “Gezond en duurzaam aan tafel” gestart. In dit project is er onder andere 
gestart met het inkopen van verse producten zoals Aardappelen, groente en vlees. Door dit project 
is de voedselverspilling (Swill) afgenomen met 5% van 25% naar 20%. 

1.3 Onderzoek naar vervuiling Afvalwater 
De keuken van de Antonius Zorggroep produceert gemiddeld 1200 maaltijden per dag, zowel voor 
het ziekenhuis als ook voor ouderenzorg en voor mensen thuis. De productie van maaltijden heeft 
effect op de vervuilingsgraad van het afvalwater. Er is in samenwerking met het Wetterskip 
Fryslân een onderzoek gestart naar de vervuilingsgraad van het afvalwater.  
 
Na de eerste meting zijn maatregelen getroffen om de vervuilingsgraad zo laag mogelijk te 
houden. Hierbij zijn besparende maatregelen getroffen in de keuken en is de vetvangput 
vervangen. Met deze aanpassingen heeft het relatief hoge aantal geproduceerde maaltijden 
minimaal effect op de vervuilingsgraad van het afvalwater. 

1.5 MVO expeditie duurzame zorg 
 
Met de MVO expeditie duurzame zorg wil de Antonius Zorggroep een transitieproces op gang 
brengen waarbij we samen met onze ketenpartners naar een nieuwe en duurzame kwaliteit van 
zorg en leven voor onze patiënten en cliënten toewerken. Circulaire economie, een inclusieve 
samenleving en positieve gezondheid zijn hiervan de uitgangspunten. 
 
De Antonius zorggroep heeft in 2015 dit traject afgerond en heeft hierbij op de thema’s; 
patiënten- en cliëntenzorg, medewerkers, milieu en inkoop, vastgoed, zorgketen, governance en 

* Gasverbruik is afhankelijk van graaddagen, klik hier voor meer informatie 
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community kennis en informatie vergaart. Hiermee worden er nieuwe en duurzame oplossingen 
voor de bestaande uitdagingen in de gezondheidszorg gevonden.  

1.6 Duurzaam inkopen 
Door in alle fasen van het inkoopproces milieu en sociale aspecten mee te nemen zorgen we voor 
verduurzaming van producten en diensten. De inkoopkracht van de zorg is relatief groot waardoor 
we ook daadwerkelijk deze verduurzaming verder kunnen doorvoeren. 
 
In 2015 hebben we een systeem van duurzaam inkopen geïmplementeerd in onze processen. Er is 
een duurzaam inkopen beleid geformuleerd en alle leveranciers waar we zaken mee doen zijn 
geïnformeerd en bevraagd op het thema duurzaamheid. 
 
Dit vormt de basis van duurzaam inkopen en zal in de komende jaren worden verstevigd en 
uitgebreid.  

1.7 Milieuthermometer 
 
De milieuthemometer bestaat uit een set van normen onderverdeeld in de thema’s; 
milieumanagement, energie, water, afvalwater, bodem, lucht, afval, hinder, gevaarlijke stoffen, 
catering, reiniging, vervoer, inkoop, verbouw/nieuwbouw, groenbeheer, papier en textiel. 
 
In 2015 zijn vooral de thema’s inkoop, afvalwater en energie aangepakt. Dit heeft geresulteerd in 
het certificaat Zilver.  

1.8 Energieprestatiecontract 
Met een leverancier is een energie-prestatie-contract afgesloten waarbij 3 traditionele koelmachines 
vervangen worden door één warmtepomp en de afvalwarmte wordt hergebruikt en in de winter van 
free cooling gebruik kan worden gemaakt. De energiebesparing wordt aan de hand van het 
zogenaamde “Measurement and Verification Plan” aangetoond. Dit is een internationaal 
gestandaardiseerde meetmethode en garandeert objectieve metingen. De besparingen worden 
jaarlijks gerapporteerd. Realisatie vindt plaats vanaf december 2015. 
 


