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Voorwoord 

 

In 2019 heeft het IJsselland Ziekenhuis hèt keurmerk voor de zorgsector, de Milieuthermometer 

Zorg, behaald. Hiermee is een grote stap gezet in de doelstelling om niet alleen de best denkbare 

zorg te leveren, maar om ook structureel te vergroenen en bij te dragen aan een duurzame 

samenleving.  

 

We zijn trots op het behaalde keurmerk, en vinden het mooi om te zien dat het traject in huis 

bewustwording creëert. Het is het begin van een beweging die we inzetten. Het is een feit dat het 

onderwerp op de agenda staat, het is geen corvee, maar mensen vinden het ook leuk om hieraan 

mee te werken. Tegelijkertijd beseffen we dat er nog veel werk aan de winkel is. Alhoewel we stapjes 

zetten in duurzaamheid mag dat altijd meer, want als ziekenhuis laten we wel voetafdrukken achter. 

Het behalen van dit keurmerk is voor ons ziekenhuis een bevestiging dat we op de goede weg zitten.  

 

Albert van Wijk & Janine Oosting  

Raad van Bestuur 
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Inleiding 

Dit milieujaarverslag 2019 bevat de resultaten en activiteiten op het gebied van milieu en 

duurzaamheid van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. In dit rapport is de structuur 

van het certificatieschema Milieuthermometer Zorg als leidraad gebruikt.  

 

Een deel van de grafieken in dit rapport zijn afkomstig uit de Milieubarometer. Dit is  

een product van de Stichting Stimular en vertaalt gegevens zoals waterverbruik  

en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting inzichtelijk maken.  

 

 

Milieubelasting 2019 

De volgende grafiek toont de verdeling van de milieubelasting van het IJsselland Ziekenhuis in 2019,  

 

Grafiek milieubelasting 2019 

 

 

De onderstaande grafiek toont de verdeling van de milieukosten, hoe groter de taartpunt, hoe groter 

de milieukosten van dat thema. 

 

 Grafiek milieukosten 2019 
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Milieu- en energiemanagement 

 

Wet- en regelgeving 

Het IJsselland Ziekenhuis valt volgens de Wet Milieubeheer als type B inrichting onder de 

voorschriften van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.  

Het IJsselland Ziekenhuis heeft de wettelijke zorgplicht om nadelige gevolgen voor het milieu, die 

ontstaan door activiteiten van het ziekenhuis, zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken.  

 

De wettelijke verplichtingen veranderen met de stand der techniek, wat betekent dat de eisen 

periodiek worden verscherpt. Daarnaast moeten alle energiebesparende maatregelen die zich binnen 

vijf jaar terugverdienen worden getroffen. De voornaamste regels uit het Activiteitenbesluit zijn: 

 

• Vermindering van energieverbruik. 

• Een optimale scheiding van de afvalstromen. 

• Het beperken en voorkomen van emissies naar bodem, lucht en water. 

• Beperken van nadelige gevolgen van het verkeer van personen en goederen van en naar het  

  ziekenhuis. 

 

Inspectie bevoegd gezag 

 

DCMR Milieudienst Rijnmond controleert als bevoegd gedrag in opdracht van de 

regionale overheden de naleving van de milieu- en veiligheidsregels. In 2019 heeft 

DCMR Milieudienst Rijnmond ter controle verschillende documenten opgevraagd bij 

het IJsselland Ziekenhuis, zoals gegevens over de stoomketels, afvalwater, 

grondwatermonitoring, milieugevaarlijke schoonmaakmiddelen en de 

brandcompartimenten. Daarnaast heeft DCMR Milieudienst Rijnmond in oktober 2019 

een inspectie uitgevoerd bij het IJsselland Ziekenhuis. 

Tijdens het inspectiebezoek konden een aantal documenten nog niet ter inzage worden aangeboden, 

bijvoorbeeld van keuringsrapporten voor een keuring die recent was uitgevoerd. Zodra het ziekenhuis 

deze rapporten ontving van de uitvoerende partij zijn ze naar DCMR gestuurd. 

Het inspectiebezoek is positief verlopen en er zijn geen overtredingen geconstateerd.                         

 

 

Inspectie Leefomgeving en Transport 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) is de toezichthouder  

van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eind augustus  

2019 bracht de IL&T een onaangekondigd inspectiebezoek aan het  

IJsselland Ziekenhuis. Hierbij werd geconstateerd dat een cassette met specifiek ziekenhuisafval niet 

was afgesloten, hierop volgde een schriftelijke waarschuwing waarop het ziekenhuis corrigerende 

maatregelen heeft getroffen om herhaling te voorkomen. Deze maatregelen zijn positief beoordeeld 

door de IL&T. 
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Milieubeleidsplan 2019-2023 

In het Milieubeleidsplan 2019-2023 geeft het IJsselland Ziekenhuis invulling aan het verder 

verduurzamen van de bedrijfsvoering. Dit is een belangrijke stap om te komen tot een actiever en 

zichtbaarder milieubeleid en is van toepassing op alle onderdelen, medewerkers en locaties van het 

IJsselland Ziekenhuis. In dit milieubeleidsplan staan de doelstellingen beschreven en op welke wijze 

deze gerealiseerd zullen worden. De doelstellingen zijn: 

 

     1. Blijven voldoen aan milieuwet- en regelgeving; 

     2. Reduceren van CO₂ uitstoot door woon- werkverkeer en bezoekersverkeer;  

     3. Behalen en behouden van de Milieuthermometer Zorg, niveau brons. 

Deze drie doelstellingen hebben een onderlinge samenhang. Zo is het voldoen aan wet- en 

regelgeving een belangrijk onderdeel van de Milieuthermometer Zorg, waarin ook schoon en veilig 

vervoer een van de thema’s is. Daarnaast vloeien de maatregelen omtrent het reduceren van CO₂ 

uitstoot door verkeer voort uit de wettelijk verplichte EED (European Energy Directive) en de 

bijbehorende Rapportage vervoersmanagement EED die in 2017 is opgesteld en waarop DCMR 

Milieudienst Rijnmond zal controleren. 

 

In 2019 zijn alle doelstellingen van het milieubeleidsplan behaald. 

 

 

Milieucommunicatie 

IJsvogel nr. 3 2019 

Communicatie met betrekking tot milieu en 

duurzaamheid vindt 3-maandelijks plaats via het 

personeelsblad De IJsvogel. Daarnaast worden 

nieuwsberichten met betrekking tot milieu en 

duurzaamheid op IJsselweb, het intranet van het 

IJsselland Ziekenhuis, geplaatst. Tevens wordt er 

iedere woensdag per e-mail een interne nieuwsbrief 

verzonden met hierin de nieuwsberichten die de 

afgelopen week op intranet zijn gepubliceerd. 

 

Twee maal per jaar wordt de Ondernemingsraad van 

het ziekenhuis bijgepraat door de coördinator MEDK 

over lopende ontwikkelingen op het gebied van 

milieu(beleid) en duurzaamheid. 

 

Ook extern maakt het ziekenhuis de milieuprestaties 

inzichtelijk, zo is de CO₂ uitstoot van het ziekenhuis 

openbaar gepubliceerd op de website 

https://www.milieubarometer.nl/CO2-footprints/.  

Op deze website hebben ruim 300 organisaties de 

CO₂ footprint gepubliceerd waaronder verschillende 

Nederlandse ziekenhuizen. 

 

 

 

 

https://www.milieubarometer.nl/CO2-footprints/
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Milieuplatform zorgsector (MPZ) 

Het IJsselland Ziekenhuis heeft een lidmaatschap voor het MPZ en heeft zitting  

in de werkgroep ‘monitoring’. Het MPZ is een branchevereniging dat werkt aan  

kennisontwikkeling en -verspreiding op het gebied van duurzaamheid en milieu.  

In 2019 was de coördinator MEDK namens het IJsselland Ziekenhuis bij een projectgroep bijeenkomst 

in het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft en een bijeenkomst in het Alrijne Ziekenhuis in Leiden.  

 

 

Milieuthermometer Zorg 

Door het Milieuplatvorm Zorg en Stichting Milieukeur is een milieukeurmerk voor de zorg ontwikkeld, 

de Milieuthermometer Zorg. Dit keurmerk heeft drie niveaus: brons, zilver en goud. De eisen van het 

keurmerk zijn verdeeld over 17 thema’s, namelijk: 

01 Milieu- en energiemanagement 

02 Energie 

03 Water 

04 Afvalwater 

05 Bodem 

06 Lucht 

07 Afval 

08 Hinder 

09 Gevaarlijke stoffen 

10 Catering en voeding 

11 Reiniging van ruimten en sanitair 

12 Schoon en zuinig vervoer 

13 Inkoopbeleid 

14 Vastgoed, verbouw en renovatie 

15 Groenbeheer 

16 Papier 

17 textiel 

 

 

Het IJsselland Ziekenhuis had als doelstelling om in 2019 niveau brons van het keurmerk te behalen 

en dat is gelukt. Hiermee voldoet het ziekenhuis niet alleen aan de steeds strenger wordende milieu- 

en maatschappelijke eisen maar het is ook een stok achter de deur om tijdig beslissingen te nemen 

en maatregelen te treffen met betrekking tot de energietransitie. Door het keurmerk te behalen heeft 

het ziekenhuis vrijstelling voor de verplichte energieaudit (EED). 

 

 

 

Veiligheidsronden arbo, BHV en milieu 

Net als in de voorgaande jaren hebben er ook in 2019 diverse veiligheidsronden op het gebied van 

arbo, BHV en milieu plaatsgevonden. Zo zijn in 2019 onder andere alle buitenpoliklinieken bezocht. 

  

Een veiligheidsronde is een steekproef en een momentopname, in het bijbehorende verslag wordt de 

nadruk gelegd op de verbeterpunten. De meest gesignaleerde verbeterpunten op het gebied van 

milieu betreffen gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld een onjuiste opslagmethode van gevaarlijke stoffen; 

middelen waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum is overschreden; of gebruik van gevaarlijke 

stoffen waarvoor (inmiddels) een veiliger alternatief beschikbaar is.   
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Energie 

 

Energieverbruik 

In 2019 werd er 731.108 m3 gas ingekocht voor verwarming en er werd 7.129.058 kWh elektriciteit 

verbruikt. Hiervan werd 771.033 kWh (10,8%) zelf opgewekt door de zonnepanelen en 

warmtekrachtkoppelingen. 

 

De onderstaande grafieken laten het verbruik van gas en elektriciteit van het ziekenhuisgebouw in de 

laatste vijf jaren zien: 

 

 

 

 

Warmtekrachtkoppeling (WKK) 

Het IJsselland Ziekenhuis heeft twee wkk’s, deze staan op het dak van gebouw D. Een wkk 

produceert tegelijkertijd warmte en elektriciteit met behulp van een motor die aardgas verbruikt. De 

voordelen van een wkk zijn een lager brandstofverbruik en een lagere CO₂ uitstoot door de 

gecombineerde opwekking. In 2019 hebben de wkk’s 219.163 m³ gas verbruikt en 769.186 kWh 

elektriciteit opgewekt. Tevens is er 150.353 m³ aardgasequivalent warmte opgewekt door de wkk’s, 

deze warmte is gebruikt voor de verwarming van het ziekenhuis. 
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Zonnepanelen 

 

Het gehele dak van gebouw N is alvast 

voorbereid op een volledige bedekking met 

zonnepanelen. Op een zesde deel van het dak 

zijn al 26 zonnepanelen geplaatst.  

 

De zonnepanelen hebben een vermogen van 

ongeveer 6600 kWh. Dit is gelijk aan ongeveer 

8% van het totale energieverbruik van de 

nieuw gerealiseerde 3e verdieping, N3. Het is 

vergelijkbaar met de hoeveelheid energie die 

nodig is om de verdieping te koelen. 

 

 

Water 

  

Waterverbruik 

De onderstaande grafiek geeft het waterverbruik van de afgelopen vijf jaar weer:
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Het waterverbruik per medewerker (fte) was 36,3 m³ in 2019, dat is ruim 13% meer dan in 2018, 

toen was het nog 32 m³ per medewerker. Eén van de mogelijke redenen voor deze stijging zijn meer 

sanitaire voorzieningen op de gerenoveerde klinische afdelingen. 

 

 

 

Afvalwater 

De hoeveelheid afvalwater dat het ziekenhuis heeft geproduceerd wordt gemeten in vervuilende 

eenheden en is gekoppeld aan de zuiveringsheffing die het IJsselland Ziekenhuis betaald aan het 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Ten opzichte van 2018 is het aantal 

vervuilende eenheden, dat in de jaarlijkse meetweek is gemeten, licht gedaald. 

 

De onderstaande tabel laat het verloop van de hoeveelheid vervuilende eenheden in de afgelopen vijf 

jaar zien: 

 

 

 

 

 

 

Verstoppingen  

Net als in 2018 blijft het ziekenhuis kampen met verstoppingen in het afvalwatersysteem. Telkens 

worden er bij dergelijke verstoppingen materialen gevonden die hier niet thuis horen. Vooral de 

onderleggers met een plastic laagje die in de zorg worden ingezet veroorzaken problemen. Daarnaast 

geven ook de papieren doekjes bij de toiletgroepen, die bedoelt zijn om de handen mee te drogen, 

problemen. 
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CO₂    

 

CO₂ uitstoot 

De volgende grafiek toont de verdeling van de CO₂ uitstoot van het IJsselland Ziekenhuis in 2019: 

 Grafiek CO₂ uitstoot 2019 

 

De CO₂ emissie per m2  is 131 kg, het branchegemiddelde is 132 kg per m2.   

 

De onderstaande tabel toont de CO₂ uitstoot per thema: 
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Afval 

 

Afvalscheiding 

In 2019 produceerde het IJsselland Ziekenhuis 500.588 kg. Dit is een stijging van bijna 12% ten 

opzichte van 2018. Het ziekenhuis produceerde 64.306 kg. aan gevaarlijk afval zoals specifiek 

ziekenhuis afval, medicijnafval en organische peroxiden.  

De volgende tabel geeft het percentage van de grootste afvalstromen over de laatste vijf jaar weer: 

 

 

Tabel afvalstromen 2015-2019 

 

 

De onderstaande tabel toont het aantal kg. afval per medewerker (berekend in fte) ten opzichte van 

het branchegemiddelde. 

 

 Kg per medewerker (fte) 

IJsselland Ziekenhuis 

Kg per medewerker (fte) 

branchegemiddelde 

Afval 379 kg. 405 kg. 

Gevaarlijk afval 48,5 kg. 44,3 kg. 

Papier afval 34,6 kg. 48,4 kg. 

 

 

Het onderstaande overzicht op de volgende pagina geeft een verdeling weer van het gevaarlijke afval 

dat het ziekenhuis heeft geproduceerd in 2019: 
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Specifiek ziekenhuisafval 61.902 kg. (96,3%) 

Cosmetica- en medicijnafval 700 kg. 

Waterige vloeistoffen verontreinigd met organische stoffen 436 kg. 

Batterijen 280 kg. 

Gasontladingslampen 270 kg. 

Organische peroxiden 198 kg. 

Waterige kleuroplossingen 156 kg. 

Oplosmiddel halogeenhoudend 102 kg. 

Fotografisch afval fixeer 78 kg. 

Reinigingsmiddel basisch, vloeibaar 70 kg. 

Loodaccu's 52 kg. 

Loogafval, hydroxiden 22 kg. 

Brandbare vloeistof HC halogeenarm 18 kg. 

Oplosmiddel halogeenarm 12 kg. 

Lijmen, kitten, harsen, gemengd <5 liter 10 kg. 

 

 

Specifiek ziekenhuisafval 

 

In vergelijking met 2018 is de hoeveelheid specifiek 

ziekenhuisafval dat in 2019 is geproduceerd met 11% 

toegenomen. Specifiek ziekenhuisafval valt onder de 

biologisch gevaarlijke stoffen, het bevat onder andere 

menselijk anatomische resten en orgaandelen, (mogelijk) 

infectueus afval, lichaamsvloeistoffen zoals bloed, 

vloeibare medicijnresten en cytostatica (chemokuren). 

Vanwege de toename door voornamelijk een hogere 

productie van het Algemeen Klinisch Laboratorium is er 

een extra, derde, opslagcassette geplaatst op het 

milieuplein. In een dergelijke cassette worden de volle 

vaten met specifiek ziekenhuisafval tijdelijk opgeslagen. 

 

 

Swill 

Deze afvalstroom swill bestaat uit (gekookt) keukenmateriaal en etensresten. Vergeleken met 2018 is 

in 2019 de productie van swill met maar liefst 53% gestegen. Deze cijfers geven echter een 

vertekend beeld vanwege een andere berekening. Voorheen werd de hoeveelheid swill in de 

afvalcontainers gewogen door de afvalverwerker maar omdat dit niet meer gebeurd wordt er een 

berekening gemaakt aan de hand van het aantal afgevoerde containers. Deze berekening gaat uit van 

100% volle containers, wat ze niet zijn. Het werkelijke getal zal dus lager liggen dan vermeld. 
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Hinder 

 

Rookoverlast 

 

 

Sinds 1 januari 2019 is het IJsselland Ziekenhuis een rookvrij ziekenhuis. Dit 

betekent dat in de ziekenhuisgebouwen, op de ziekenhuisterreinen en in de 

parkeergarage niet meer gerookt mag worden. Hierop kwamen er klachten 

binnen van buurtbewoners. Zij klaagden over groepjes rokers voor de deur en 

mensen konden niet meer in de overdekte bushalte terecht omdat hier werd 

gerookt. Ook werd er geklaagd over sigarettenpeuken in een naburig 

speeltuintje. Het ziekenhuis heeft het personeel hierop aangesproken en de 

schoonmaakdienst ruimt de sigarettenpeuken periodiek op. 

 

Parkeeroverlast 

Omdat er vanwege bouwwerkzaamheden aan het nieuwe OK complex minder parkeerplaatsen 

beschikbaar waren, en om te zorgen dat de patiënten en bezoekers wel konden parkeren, is het 

parkeerbeleid in 2019 tijdelijk aangepast. Het parkeerterrein was op bepaalde tijden niet langer 

toegankelijk voor medewerkers. Hierdoor ontstond er parkeeroverlast in de omgeving van het 

ziekenhuis. De parkeeroverlast was zodanig dat naburige bewoners een handtekeningenactie waren 

gestart en ruim 700 handtekeningen hebben verzameld en aangeboden aan de burgemeester van 

Capelle aan den IJssel. Er hebben overleggen plaatsgevonden tussen het ziekenhuis, het Wijkoverleg 

Platform (WOP), de burgemeester en de gebiedsregisseur en personeel is gewezen op alternatieve 

parkeerplaatsen in de buurt van het ziekenhuis waar wel voldoende plek is. In november 2019 is de 

parkeermaatregel ingeperkt.  

 

 

 

Gevaarlijke stoffen 

 

Transport en opslag 

Het IJsselland ziekenhuis heeft diverse klassen gevaarlijke stoffen in huis. Een overzicht van deze 

stoffen is aangegeven in de ‘Gevaarlijke stoffen matrix’. Hierin staan de (gevaar)eigenschappen van 

de stoffen beschreven evenals de afdelingen en ruimten waar deze zich bevinden. De lijst wordt 

doorlopend geactualiseerd. 

 

Daarnaast heeft het ziekenhuis de volgende vervoersstomen van gevaarlijke stoffen: 

 

Het uitgaande vervoer: 

• Afvalstoffen, niet zijnde Specifiek Ziekenhuis Afval 

• Specifiek Ziekenhuis Afval 

• Diagnostisch materiaal (laboratorium zendingen) 



  

 

Milieujaarrapportage 2019                                                                                                                         pagina 16 / 19 

• Lege ongereinigde emballage 

 

Het inkomende vervoer: 

• Stoffen en producten voor operationele doeleinden 

• Medische gassen 

• Diagnostisch materiaal 

 

 

EVO Fenedex 

Omdat het IJsselland Ziekenhuis werkt met gevaarlijke stoffen en  

grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen opslaat is het ziekenhuis  

wettelijk verplicht om een ADR gecertificeerde veiligheidsadviseur te hebben. Sinds 2018 heeft het 

ziekenhuis hiertoe een overeenkomst met EVO Fenedex. Het IJsselland Ziekenhuis heeft een vaste, 

gecertificeerde, ADR adviseur. Gevraagd en ongevraagd krijgt ons ziekenhuis advies over het veilig 

opslaan en het veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen. Daarnaast voert EVO Fenedex ADR en PGS 

audits uit in het ziekenhuis (dit betreft het transporteren en opslaan van gevaarlijke stoffen); stelt 

het verplichte ADR jaarverslag op en geeft desgevraagd trainingen. De laatste ADR Awareness 

trainingen van EVOfenedex zijn gegeven in 2018, de volgende staan gepland voor 2020. 

 

 

Veiligheidsoverleg Zorgservice XL 

Twee keer per jaar vindt er een veiligheidsoverleg plaats tussen Zorgservice XL en de aangesloten 

ziekenhuizen Haga, Reinier de Graaf, Langeland, Franciscus Gasthuis en Vlietland en IJsselland. 

Gezamenlijk worden onder andere alle (bijna) incidenten 

en afwijkingen met betrekking tot vervoer en opslag van 

gevaarlijke stoffen besproken met als doel van elkaar te 

leren. In 2019 is door Zorgservice XL een project gestart 

om het inzicht in de aan de ziekenhuizen geleverde 

gevaarlijke stoffen verder te vergroten en de 

beschikbaarheid van de veiligheidsinformatiebladen te 

verbeteren. Dit project zal worden afgerond in 2020. 

 

 

Catering en voeding 

 

Nationale week zonder vlees 2019 

Samen met partner Albron heeft het IJsselland Ziekenhuis in 

maart 2019 deelgenomen aan de tweede editie van de Nationale 

week zonder vlees om een flexitarisch eetpatroon te promoten, 

hierbij wordt vlees en vis afgewisseld met vegetarische of 

plantaardige gerechten. Zodoende was er in het 

personeelsrestaurant, bij de horeca in de centrale hal en bij de 

patiëntenvoeding extra vegetarisch aanbod. 
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Vervoer 

 

Woon-werkverkeer  

Het IJsselland Ziekenhuis heeft 1.816 medewerkers, hiervan wonen 757 medewerkers binnen een 

straal van 7,5 kilometer van het ziekenhuis en 1.186 medewerkers wonen binnen een straal van 15 

kilometer van het ziekenhuis. 

 

Afstand tot ziekenhuis 

(enkele reis) 
Aantal medewerkers % 

0 – 7,5 km. 757 41,7 % 

7,5 – 15 km. 429 23,6 % 

15 – 30 km. 441 24,3 % 

30 – 50 km. 130 7,2 % 

50 – 100 km. 54 3,0 % 

> 100 km. 5 0,3 % 

 

7,5 kilometer is de verkeerskundige norm voor fietsafstand van maximaal een half uur. In de 

doelstellingen van de Rijksoverheid (Agenda fiets 2017-2020) wordt, vanwege de opkomst van de 

elektrische fiets, zelfs 15 kilometer als haalbaar vermeld. 

 

De gemiddelde afstand van het woonadres van de medewerkers tot het ziekenhuis is 14,4 kilometer 

en het totaal aantal kilometer aan woon-werkverkeer is 26.222,9 km. (enkele reis).  

 

De totale CO₂ aan woon-werkverkeer is ca. 1.221.670 kg. per jaar. Om dit te compenseren moeten 

ruim 61.000 bomen een jaar lang groeien. 

(Deze berekening is gebaseerd op personeelsgegevens omtrent woon-werk afstanden en gegevens 

vanuit toegangsbeheer van parkeervoorzieningen en fietsenstalling. Voor de berekening van de CO₂ 

emissies is gebruik gemaakt van de CO₂ emissiefactorenlijst uit de CO₂ Prestatieladder op basis van 

well to wheel.) 

 

 

Parkeerbeleid 

Zoals al eerder in dit rapport vermeld, bij het onderdeel hinder, is er in 2019 een aangepast 

parkeerbeleid ingevoerd vanwege de bouw van het nieuwe OK complex. Hierdoor konden er minder 

medewerkers op het terrein van het ziekenhuis parkeren. Echter, de cijfers van de fietsenstallingen 

laten slechts een toename van 1% zien. Hieruit blijkt dat het veranderde parkeerbeleid niet tot 

nauwelijks heeft gemotiveerd om op de fiets naar het ziekenhuis te komen. Vermoedelijk heeft het 

nieuwe parkeerbeleid vooral gestimuleerd om elders te parkeren, zo zijn het aantal parkeerders bij 

Alexandria ’66 met 87% toegenomen. 
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Pendelbus 

Sinds 14 januari 2014 zet het IJsselland Ziekenhuis een gratis pendelbus in tussen het metrostation 

Schenkel en het ziekenhuis om de bereikbaarheid te verbeteren voor patiënten, en als er plaats is, 

voor bezoekers. Daarnaast worden patiënten hierdoor gestimuleerd om met het openbaar vervoer te 

komen in plaats van met de auto. 

 

In de bus is plek voor acht passagiers en de bus rijdt ongeveer iedere twaalf minuten. Rollators 

kunnen mee vervoerd worden, de bus is echter niet geschikt om mensen in een rolstoel of 

scootmobiel te vervoeren. De bus wordt gereden door vrijwilligers. Alle vrijwilligers zijn kosteloos 

door autorijschool Mado getoetst, zodat zij de patiënten veilig kunnen vervoeren. 

 

 

 

 

Duurzaamheid 

 

Inkoopbeleid 

In 2019 is er een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld waarin maatschappelijke en 

ethische uitgangspunten zijn opgenomen. Er zal duurzaam worden ingekocht volgens de 

milieuaspecten energiegebruik, watergebruik, afval, transport, geluid en bodem. De sociale dimensie 

van duurzaam inkopen bestaat uit het stimuleren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt en de internationale arbeidsnormen in de gehele productie- en toeleveringsketen. 

Als leidraad gelden de criteria van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Milieuplatform 

Zorg (MPZ) en Milieuthermometer Zorg.  
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Multifunctionals 

In 2019 heeft een aanbesteding gelopen voor nieuwe multifunctionals. Een multifunctional is een 

apparaat waarmee je onder andere kunt printen, kopiëren en scannen. Bij de specificaties zijn 

milieuaspecten meegenomen.  

 

De multifunctionals die zijn geselecteerd gebruiken aanzienlijk minder energie dan conventionele 

printers door onder andere een lagere printtemperatuur, gebruik van LED verlichtingen in de scanner 

en een korte opwarmtijd. Verder bestaan de onderdelen uit biomassa-kunststof, op basis van 

organisch afval, waarbij tijdens de productie 16% minder CO2 vrijkomt dan bij traditionele 

kunststoffen. 

 

 

 

N3 

Op het gebouw waarin het MDL centrum is gevestigd, gebouw N, is een extra verdieping gerealiseerd. 

Er is bij de bouw van deze verdieping (N3) gebruik 

gemaakt van duurzame bouwmaterialen. Een 

voorbeeld hiervan zijn de ‘Cradle 2 Cradle’ 

gecertificeerde gipsplaten. Deze gipsplaten bestaan 

voor 100% uit gerecycled gipsafval en kunnen, aan 

het einde van de levensduur, weer worden 

gerecycled. Er is daarbij geen kwaliteitsverlies en 

geen afval en daarmee is dit dus een gesloten en 

oneindige vorm van recycling. 

 

Uiteraard is er bij de bouw van N3 ook gebruik 

gemaakt van duurzame technieken zoals 

automatische zonwering, aanwezigheidsdetectie ten 

behoeve van verlichting en een daglichtschakeling. De 

overwerktimer zorgt 

ervoor dat er buiten 

werktijd geen 

onnodige energie 

wordt gebruikt om 

ruimten te 

verwarmen terwijl er 

niemand aanwezig is.  

Vanwege al deze 

duurzame 

toepassingen bij de 

bouw van N3 heeft deze kantoor uitbreiding energielabel A++. 
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