
Factsheet Milieu, omgeving en duurzaamheid versie def1.1        Pagina 1 van 5 

Factsheet Milieu, Omgeving en Duurzaamheid 2019  

 

Voorwoord 
 

We hebben Brons! Dit jaar hebben we ons doel om als zorginstelling onze 
milieuprestaties te willen verbeteren verzilverd met het bronzen niveau. En ik zeg 
expres verzilverd, want we gaan op volle kracht door naar Zilver.  Brons is ons gelukt 
en daar ben ik bijzonder trots op. Duurzaamheid leeft breed binnen de organisatie. Ik 
vind het mooi om te zien dat veel medewerkers bewust en energiek met dit thema 
omgaan. Spontane initiatieven zoals de ‘Groene Operatiekamer’ bereiken ons. En dat 
is voor mij het bewijs dat we ons allemaal verantwoordelijk voelen voor een goed 
milieu, nu en voor de generaties na ons.  
Het Catharina Ziekenhuis verbruikt jaarlijks ruim 2,3 miljoen m3 gas en 22 miljoen 
kWh elektriciteit. Een gemiddeld huishouden gebruikt 2990 kWh per jaar. Als 
ziekenhuis hebben we ervoor gekozen om de volledige levering van elektriciteit aan 
het ziekenhuis te laten ‘vergroenen’ met GVO’s van Europese windmolens. 10 procent 
wordt geproduceerd door Nederlandse wind op land in Zeeland en 90 procent 
Europese wind op land geproduceerd in landen als Italië, Ierland, Zweden, Tsjechië en 
Oostenrijk. Door de aanschaf van deze GvO’s is ons volledige elektriciteitsverbruik 
gecompenseerd met duurzame bronnen.  
We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om zuinig te zijn op ons klimaat. De 
klimaatveranderingen over de hele wereld laten zien dat we onze kop niet meer in het 
zand kunnen steken. Als Catharina Ziekenhuis leveren we 365 dagen per jaar de beste 
zorg voor onze patiënt! En dat doen we groen, duurzaam en bewust! 
 
Geranne Engwirda 
Lid Raad van Bestuur 
 

Inleiding 
In dit verslag vindt u de milieuprestaties van het Catharina Ziekenhuis 2019. Voor meer informatie over het 
Catharina Ziekenhuis in het algemeen kunt u terecht op de internetsite: www.catharinaziekenhuis.nl.  Neem voor 
inzage in de detailinformatie of bij vragen contact op met de Afdeling Kwaliteit en veiligheid. 
 

Onderwerpen 
 

Verklarende factoren 
 

Het aantal patiënten laat in de categorie klinische 
patiënten een daling zien. Het aantal dag-
behandelingen en poliklinische behandelingen is 
gestegen. Het oppervlakte aan bebouwing is gelijk 
gebleken. Het aantal medewerkers is gedaald met 
1,8%. Verder is 2019 een relatief zacht jaar geweest 
met minder behoefte aan koeling en verwarming. 
    
 
 
 
                
 

Organisatie 
 

In 2019 is de implementatie van een milieuzorgsysteem in lijn met de afspraken uit de Green Deal 
Eindhoven verder uitgerold. De bronzen certificering is november 2019 officieel toegekend. Daarnaast 
heeft het ziekenhuis besloten het milieuzorgsysteem uit te breiden met een energiezorgsysteem. Hierbij 
is in 2019 de keuze voor een energie bewaking- en monitoringssysteem gemaakt, welke in 2020 verder 
geïmplementeerd zal worden. 
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 2018 2019  ∆ 

Aantal opnames 27.301 26.899 -1,5% 

Gemiddelde klinische verpleegduur 
(dagen) 

4,4 4,53 +3,7% 

Aantal dagbehandelingen 20.021 29.363 +46,7% 

Aantal poliklinische behandelingen 378.971 390.877 +3,1% 

Aantal medewerkers 3.693 3.621 -1,9% 

Netto vloeroppervlakte (m2) 184.049 184.049 0% 

Behoefte aan verwarming 
(Graaddagen) 

2.729 2.559 -6,2% 

Behoefte aan koeling (Koeldagen) 284 182 -35,9% 

Tabel 1; verklarende factoren 2018 en 2019   

Our future is not in the hands of faith, it’s in our own! 
 

http://www.catharinaziekenhuis.nl/


Factsheet Milieu, omgeving en duurzaamheid versie def1.1        Pagina 2 van 5 

Wetgeving en vergunningen 
 

Op gebied van milieu zijn diverse milieuwetten en Europese verordeningen van kracht. Voor het Catharina Ziekenhuis is 
Activiteitenbesluit wet Milieubeheer, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVG),  de European Energy Directive (EED) en de 
Besluit Energieprestaties gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive; EPBD) het meest in het oog springend. De 
Kernenergiewet, die ook voor het ziekenhuis van belang is, valt buiten de scope van deze factsheet. 
 
Het Activiteitenbesluit Milieubeheer  stelt voorschriften verplicht op alle voor het ziekenhuis relevante milieuthema’s. In 2019 
is een nieuwe set aan erkende maatregelen toegevoegd. Deze maatregelen zijn door het energieteam van het ziekenhuis met 
behulp van externe deskundigen geanalyseerd en via de RVO Portal gerapporteerd. Er hebben zich verder geen relevante 
wijzigingen binnen het activiteitenbesluit voorgedaan. 
De wet vervoer van gevaarlijke stoffen is een uitwerking van een Europees verdrag, de ADR,  en geeft regels rond het 
verpakken en verzenden van gevaarlijk afval, gevaarlijke chemicaliën en potentieel besmet materiaal. In de jaarlijkse ADR audit, 
uitgevoerd door een speciale veiligheidsadviseur, komen wijzigingen aan het ADR aan bod. In 2019 is de afvoerwijze van 
batterijen en accu’s aangepast. Deze wijziging is door de afdelingen Logistiek en MICT geïmplementeerd.  
De EED schrijft een periodieke audit en rapportage plicht voor. Het Catharina Ziekenhuis heeft voor 2019 aan deze 
verplichtingen voldaan door het certificaat brons van de milieuthermometer zorg te behalen.  
De EPBD stelt een periodieke keuring van koelmachines boven een bepaald vermogen verplicht. Deze keuring heeft in 2019 
plaatsgevonden. De aanbevelingen vanuit het EPBD rapport worden in 2020 verder geanalyseerd en waar dit financieel en 
technisch uitvoerbaar is, ingepland voor implementatie. 
 

Controle en handhaving 
 

Er is in 2019 is vanuit de gemeente Eindhoven 
(Activiteitenbesluit milieubeheer) geen inspectie uitgevoerd.  
 
De inspectiedienst Leefomgeving en transport (Wet vervoer 
gevaarlijke stoffen) heeft een QuickScan uitgevoerd op de 
manier waarop het Catharina ziekenhuis specifiek 
ziekenhuisafval en chemisch afval verpakken en verzenden. 
De opmerkingen en suggesties  van de inspecteurs zijn naar de praktijk vertaald en uitgevoerd. 
 
Er is in 2019  bij 5 gebeurtenissen een milieu-incidentprocedure doorlopen en gedocumenteerd. Deze incidenten betroffen 
specifiek ziekenhuisafval.  Het aantal meldingen van afval dat niet conform procedure is aangeleverd (RAAF-meldingen) is 
gedaald. Voor een deel komt dit door de aandacht die afdelingen voor hun afvalprocessen hebben. Aan de andere kant is er een 
afname gesignaleerd in de meldingsbereidheid van collega’s. Hier is actie op ondernomen. 

 
Energie en Water 
 

Ziekenhuizen zijn energie- en waterintensieve organisaties. Een volledig geacclimatiseerd binnenmilieu, de vele aparaten en 
verlichting en verpleegafdelingen met 24 uurs bezetting maken dat er een grote behoefte is aan aardgas, elektriciteit en water. 
Binnen het Catharina Ziekenhuis is in 2019 ongeveer 21,6 miljoen kWh (vergelijkbaar met 7800 huishoudens), 2,6 miljoen 
kubieke meter gas (vergelijkbaar met 2050 huishoudens) en 159.421 kubieke meter water verbruikt (vergelijkbaar met 1180 
huishoudens). Dit is 2,3% minder elekticiteit, 5,5% minder gas en 11,5% minder water dan in 2018. Met name voor elektriciteit 
en aardgas is de laatste jaren een dalende trend zichtbaar (zie figuur 1) 

 
Figuur 1, elektriciteit, aardgas en waterverbruik van 2015 t/m 2019. 

 
Voor aardgas is deze afname te verklaren door een relatief zachte winter, zoals de graaddagen laten zien. De vermindering van 
het elektriciteitverbruik is moelijker te verklaren, zeker omdat er extra elektriciteit nodig was voor het geforceerd laden van het 
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 2018 2019 

Afwijkingen uit externe milieu-inspectie n.v.t. n.v.t. 

Aantal uitgevoerde interne milieucontroles 12 9 

Aantal milieuklachten/ incidenten 4 5 

Aantal RAAF-meldingen 319 155 

Tabel 2 Incidenten en klachten 2018 en 2019   
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WKO bronnensysteem door de zachte winter. Het waterverbruik is met 11,6% afgenomen. De renovatie van de afwaskeuken, 
waarbij een nieuwe waterzuinige wasstraat is gerealiseerd, zal hier naar verwachting een bijdrage in gehad hebben. 
 
In 2019 heeft het Catharina-ziekenhuis voor ongeveer 57% van zijn totale behoefte met duurzame koude en warmte ingevuld 
door gebruik te maken van energieopslag (WKO) in combinatie met warmtepompen. Daarnaast is het volledige 
elektriciteitverbruik gecompenseerd met de aanschaf van Certificaten (GVO’s) Nederlandse en Europese windenergie.  
 
Op gebied van besparingsprojecten is in 2019 fase 2 van het LED-project, gericht op  het vervangen van verouderde verlichting, 
afgerond. Omdat de 3de fase veelal bestaat uit gebouwen waarvoor de plannen rond renovatie nog onzeker zijn, is voor fase 3 
nog geen planning afgegeven. Daarnaast zijn diverse verbeteringen binnen de installaties doorgevoerd om het energieverbruik 
te verminderen. Het proefproject Duurzame Opwekking Warm tapwater is helaas stopgezet. Na detail-engenerging bleek de 
terugverdientijd ruim boven de afgesproken 8 jaar te zitten.  
 

Afval 
 

De totale productie van afval was in 2019 1,34 miljoen kg en is daarmee ten opzichte van 2018 met 6,7%  gestegen. De 
opruimactie van het papieren archief heeft hierin een belangrijke aandeel gehad. Daarnaast is er meer medisch afval afgevoerd, 
wat in lijn ligt met de toename in aantal poliklinische patiënten en dagbehandelingen.  

 
 
Figuur 2, Totale hoeveelheid afgevoerd afval    
 2013 t/m 2019 
        Figuur 3, aandeel per afvalstroom 2019 

 
Van het in 2019 aangeboden afval bestond  ruim de helft uit ongesorteerd afval in de vorm van bedrijfsafval. De daarop grootste 
afvalstromen zijn papier & karton en afval dat (mogelijk) besmet is met ziekteverwekkers. 
 

Afvalwater 
 
In een ziekenhuis komt bij verschillende processen afvalwater vrij. Naast de normale 
huishoudelijke activiteiten kan hierbij gedacht worden aan water voor de technische 
installaties, de bereiding van voedsel, legionellabeheer enz.. De vervuilingseenheden, 
een parameter die jaarlijks tijdens een steekproef wordt vastgesteld, geven een beeld 
van de mate van verontreiniging. In figuur 4 is het aantal vervuilingseenheden van de 
afgelopen jaren weergegeven. Hierin is te zien dat de verontreiniging in 2019 relatief 
hoog was. Omdat het resultaat van de meetweek wordt doorgerekend naar 52 weken 
is er altijd een bepaalde mate van toeval aan de orde. Of dit hier van toepassing is 
geweest of dat er een andere oorzaak is, is niet bekend. 
       

Figuur 4, aantal vervuilingsheden per jaar 
2014 tm 2019 
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Gevaarlijke stoffen 
 

Binnen het Catharina Ziekenhuis worden stoffen gebruikt die door hun aard en/of concentratie schade of letsel kunnen 
veroorzaken, oftewel gevaarlijke stoffen. Binnen het ziekenhuis worden deze stoffen bij 
specifieke activiteiten gebruikt, waarbij onderscheid is gemaakt tussen desinfectie- & 
schoonmaakmiddelen, gassen, lab chemicaliën en technische stoffen. 
 
Bij de bestrijding van schadelijke micro-organismen zet het Catharina Ziekenhuis bepaalde 
desinfectie- en schoonmaakmiddelen in die als gevaarlijke stof zijn ingedeeld. In de grafiek 
rechts is t.o.v. 2018 een lichte daling te zien in het verbruik van deze stoffen.  
 
Het verbruik aan chemicaliën door de laboratoria is door de jaren heen stabiel en is geschat 
op ongeveer 230 liter voor het Algemeen Klinisch Laboratorium  
en 135 liter voor de Apotheek                                Grafiek 5, Verbruik schoonmaal en
                                       Desinfectiemiddelen (ltr) 
Het gebruik van gassen in de vorm van gasflessen is              
gestegen met 49% terwijl het gebruik bulkvoorziening van de 
gassen stikstof en zuurstof is gedaald met 28%. De toedracht 
van deze schommeling in verbruik is niet specifiek 
onderzocht, maar er zijn enkele ontwikkelingen geweest die 
een verklaring kunnen geven. De grootste veranderingen zijn 
bij de gassen CO2, Lachgas en zuurstof te zien.  Begin 2019 is 
de bulktank voor zuurstof tijdelijk buiten bedrijf geweest, 
waardoor in die periode meer flessen zijn gebruikt. Daarnaast 
is er een toenemende trend zichtbaar in behandelmethodes 
waarbij lachgas en CO2 worden toegepast, met name bij 
pijnbestrijding (lachgas) en bij kijkoperaties in de buikholte 
(CO2).                Figuur 6. Verbruik van gassen bulk en in flessen 
 
In 2019 is ten behoeve van de waterbehandeling en legionellabeheer van de energie installaties ongeveer 3465 liter aan ADR 
klasse 8 en aanverwante stoffen gebruikt. Daarnaast is er voor onderhoud en beheer van de noodstroomaggregaten 6500 liter 
aan huisbrandolie ingekocht. 
 
Binnen het milieubeleid in Nederlands zijn stoffen geïdentificeerd die dermate schadelijk zijn voor onze omgeving dat deze 
vanuit overheidswegen worden ontmoedigd en waarvoor een saneringsinspanning verplicht is gesteld. Dit zijn de zeer 
zorgwekkende stoffen (ZZS). Tot zover zijn bij updateactiviteiten en toevoeging van nieuwe stoffen binnen het registratie en 
informatiesysteem gevaarlijke stoffen geen ZZS stoffen aangetroffen.  In 2021 is een uitbreiding van de functionaliteiten van het 
registratiesysteem gepland die de identificatie van deze stoffen zal verbeteren. 
 
Op 2 locaties binnen het ziekenhuis is de PGS15 incidentenmanagementprocedure actief. De logboeken zijn geanalyseerd en 
beheerders bevraagd. In 2019 hebben zich binnen de betrokken opslagvoorzieningen geen incidenten voorgedaan.  
 

Bodem, lucht & geluid 
 

Op gebied van bodem, lucht en geluid zijn in 2019 geen onderzoeken uitgevoerd. 
 

Vervoer 
 

In het kader van duurzaam vervoer  beschikt het Catharina 
ziekenhuis over 16 laadpalen voor elektrische voor personeel. In 
2019 is hiermee aan 12.430 Kwh aan energie geladen. Dit is een 
toename van 10% t.o.v. 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 Figuur 7, resultaten gebruik plaadpalen elektrische auto’s 
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CO2 Footprint 
 

Een indicatie voor de impact van een organisatie op zijn omgeving is de CO2 emissie die vanuit de processen vrijkomen. Om dit 
inzichtelijk te maken gebruikt het Catharina ziekenhuis de milieubarometer. Dit hulpmiddel zet op basis van emissiefactoren het 
energie en waterverbruik, de afvalwaterproductie en het verbruik van enkele klimaatgassen om in CO2 equivalenten. Andere 
belangrijke bronnen van CO2 emissie zoals mobiliteit van 
medewerkers, patiënten en bezoekers, afval en inkoop en 
verbruik van goederen zijn nog niet in de methodiek opgenomen 
en daarom niet inzichtelijk.  
 
Uit de CO2 footprint, weergegeven in figuur 8, blijkt dat de CO2 

emissie ten opzichte van vorig jaar is gedaald. Verklaringen voor 
deze daling is de energiebesparing die in 2019 is gerealiseerd op 
aardgas en elektriciteit en de aankoop van windcertificaten 
duurzame elektriciteit. Binnen de systematiek van de 
milieubarometer tellen alleen certificaten Nederlandse wind mee 
als CO2 compensatie. Op gebied van emissies is alleen het 
verbruik van CO2 en lachgas gasflessen en koelmiddelen 
geregistreerd. . De vermindering van deze uitstoot is 
waarschijnlijk veroorzaakt door de vervanging van schadelijke 
koelmiddelen. Het verbruik in gasflessen is licht toegenomen.   Figuur 8, CO2 footprint 2017 t/m 2019 

 
Op gebied van (afval) water is een stijgende trend zichtbaar die samenvalt met de geleidelijke toename in waterverbruik. Omdat 
een deel van de CO2 emissie op basis van een steekproef is vastgesteld, speelt deze factor ook een bepaalde mate van toeval 
een rol. 

 

Keuring en onderhoud 
 

De installaties en milieu relevante hulpmiddelen zijn conform wetgeving gecontroleerd en/of gekeurd. Voorbeelden zijn de 
persluchtinstallatie, aardgasgestookte toestellen, rioolsysteem, gasflessen, zuurstofreservoir, brandblussers en koelmiddelen. 
De bijbehorende certificaten en keuringsrapporten liggen bij de verantwoordelijke afdelingen ter inzage. 

 
Milieuprogramma & Planning 
 

De milieuthermometer zorg vormt de basis van het milieuprogramma van het Catharina Ziekenhuis. De implementatie van dit 
instrument is in 20019 met succes afgerond waarbij het bronzen niveau is behaald. In totaal zijn er op diverse gebieden 68 
maatregelen uitgevoerd. Het Catharina ziekenhuis heeft de ambitie om zijn bedrijfsvoering verder te verduurzamen en in 2021 
het zilveren niveau te halen. Het milieuprogramma is erop gericht deze doelstelling te bereiken. 
 
De milieuthermometer zilver kent een groter aantal verplichte maatregelen, veelal facultatieve maatregelen uit het bronzen 
niveau. Grote veranderingen ten opzichte van het huidige niveau zijn de verplichte maatregelen op gebied van duurzaam 
bouwen, duurzaam inkopen en integratie van het duurzaamheidsbeleid in de reguliere beleidscycli.  Om het zilveren niveau te 
kunnen halen is het nodig om 6 extra verplichte maatregelen uit te voeren en 5 nieuwe  facultatieve maatregelen aan te wijzen. 
De beslissing rond de facultatieve maatregelen en het opstellen van het bijbehorende programma staat in 2020 gepland. 
 

 
 

2017 2018 2019

(Afval) Water 103 89 106

Emissies 100 160 18

Aardgas 5414 5103 4890

Elektriciteit 11617 14355 12590
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