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Voorwoord 

 

Het jaar 2020 was vanwege de Covid-19 pandemie een bijzonder jaar voor het IJsselland Ziekenhuis 

en zijn patiënten en medewerkers. De pandemie heeft ook de milieuresultaten zichtbaar beïnvloed, 

dit staat daar waar van toepassing in deze rapportage bij de resultaten vermeld. Ondanks de 

bijzondere situatie heeft het ziekenhuis het milieukeurmerk Milieuthermometer Zorg brons weten te 

behouden. De fysieke toetsing heeft echter wegens omstandigheden niet in december 2020 maar in 

januari 2021 plaatsgevonden.  

 

De Raad van Bestuur is trots dat er, ondanks de Covid-19 pandemie, weer mooie stappen zijn gezet 

op het vlak van milieu en duurzaamheid. Kleine stappen zoals op het gebied van een duurzamer 

voedingsaanbod en een grote stap met de oplevering van een nieuw OK complex met duurzaamheid 

als speerpunt in ontwerp en gebruik, een deel van de stroomopwekking voor dit nieuwe OK complex 

is bijvoorbeeld afkomstig van zonnepanelen. Eind 2020 ontstond het idee voor een SRZ netwerk op 

het gebied van duurzaamheid, we zijn blij met dit mooie initiatief van de ziekenhuizen in de regio.  

In dezelfde periode nam een arts van het IJsselland Ziekenhuis het initiatief om een Green Team op 

te richten. Deze verschillende initiatieven maken duidelijk dat de bewustwording voor deze thema’s 

blijft groeien. 

 

 

Albert van Wijk, 

Raad van Bestuur 
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Inleiding 

Dit milieujaarverslag 2020 van het IJsselland Ziekenhuis bevat de resultaten en activiteiten op het 

gebied van milieu en duurzaamheid. Net als in de voorgaande jaren is ook in dit rapport de structuur 

volgens de thema’s 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 Stichting Stimular en vertaalt gegevens zoals energieverbruik en  

afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting inzichtelijk maken. 

 

Het IJsselland Ziekenhuis is aangesloten bij de Werkgroep Monitoren van het Milieuplatform Zorg, de 

hierbij aangesloten ziekenhuizen vullen de Milieubarometer in en jaarresultaten worden onderling 

vergeleken. Uit de vergelijking blijkt dat de verdeling van de milieubelasting bij het IJsselland 

Ziekenhuis overeenkomt met de andere deelnemende ziekenhuizen. Uit de vergelijking blijkt ook dat 

het IJsselland Ziekenhuis gemiddeld tot bovengemiddeld presteert. 

 

 

Milieubelasting 2020 

De volgende grafiek toont de verdeling van de milieubelasting van het IJsselland Ziekenhuis in 2020,  

in vergelijking met de voorgaande jaren is de milieubelasting op het gebied van mobiliteit sterk 

gedaald. Deze daling is veroorzaakt door de coronacrisis waarbij meer medewerkers van het 

ziekenhuis vanuit huis hebben gewerkt er een grotere groep patiënten online is geconsulteerd zodat 

zij niet naar het ziekenhuis hoefden te komen. 

 

 

Grafiek milieubelasting 2020 

 

 

De grafieken op de volgende pagina tonen de verdeling van de milieukosten. 
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 Grafiek milieukosten 2020 

 

 

Meerjarengrafiek milieukosten 2020 

 

De bovenstaande grafiek laat duidelijk een stijging zien in de kosten rondom elektriciteit en gevaarlijk 

afval. De kostenstijging met betrekking tot elektriciteit heeft te maken met een nieuw afgesloten 

energiecontract per 2020 en gestegen energieprijzen. Tevens is het energieverbruik gestegen door de 

ingebruikname van het nieuwe OK complex.  

De grote stijging van de kosten van het gevaarlijk afval heeft te maken met een forse vermeerdering 

van het biologisch gevaarlijke specifiek ziekenhuisafval vanwege de coronacrisis, bovendien wordt 

afval steeds zwaarder belast. 
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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, vanaf 2022 zal deze wetgeving 

opgaan in de nieuwe Omgevingswet. 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 voornaamste regels uit het Activiteitenbesluit zijn: 

 

• Vermindering van energieverbruik. 

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

• Een optimale scheiding van de afvalstromen. 

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

  ziekenhuis. 

 

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

periodiek worden aangescherpt. Daarnaast moeten alle energiebesparende maatregelen die zich 

binnen vijf jaar terugverdienen worden getroffen, dit zijn de door de overheid ontwikkelde ‘erkende 

energiebesparende maatregelen’. Periodiek wordt gecontroleerd of aan deze energiebesparende 

maatregelen is voldaan door middel van een energieaudit (EED). Het IJsselland Ziekenhuis heeft 

vrijstelling voor de EED omdat het ziekenhuis het erkende milieukeurmerk Milieuthermometer Zorg 

brons heeft behaald, de energiebesparende maatregelen zijn opgenomen in het normschema van dit 

keurmerk.  

 

 

Inspectie bevoegd gezag 

 

DCMR Milieudienst Rijnmond controleert als bevoegd gedrag in opdracht van de 

regionale overheden de naleving van de milieu- en veiligheidsregels. Vanwege de 

coronacrisis heeft er in 2020 geen fysieke inspectie door DCMR Milieudienst Rijnmond 

plaatsgevonden. Het ziekenhuis is echter wel gecontroleerd door middel van  

documentbeoordeling. DCMR Milieudienst Rijnmond heeft twee aanvragen ingediend, 

het betrof gegevens over de noodstroomaggregaten en de bijbehorende dieseltanks; 

de koelmachines; de gipsvanger en de vetputten.  

Omdat een controle van de dieseltanks voor de noodstroomaggregaat door een onderaannemer niet 

tijdig en conform afspraken was ingepland heeft het ziekenhuis besloten om de samenwerking met 

deze onderaannemer te beëindigen. Een nieuwe partij heeft deze controle alsnog tijdig uitgevoerd.  

 

Het ziekenhuis bleek in overtreding te zijn bij de halfjaarlijkse controleverplichting op lekdichtheid 

van de koelinstallaties, deze controle is in november 2020 uitgevoerd maar de tussenposes van de 

controles waren groter dan halfjaarlijks en de leverancier had het papierwerk niet op orde. Hierop 

heeft het ziekenhuis deze leverancier aangesproken en gemaand zich aan de contractverplichting te 

houden. DCMR Milieudienst Rijnmond heeft verklaringen van onderhoud aan de drie koelmachines 

ontvangen waarmee de overtreding is afgesloten. 
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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.  

 

In 2019 zijn met het behalen van de Milieuthermometer Zorg de doelstellingen van het 

milieubeleidsplan behaald. Dit betekent echter niet dat het ziekenhuis niets meer hoeft te doen. De 

Milieuthermometer Zorg eist een continue verbeteringscyclus, dit wordt jaarlijks door middel van een 

audit getoetst. Bovendien wordt in 2021 een nieuwe versie van het normschema uitgebracht. Ook de 

milieuwetgeving wordt steeds verder aangescherpt, zo moet het ziekenhuis voor 1 juli 2021 een CO2 

routekaart naar 2030 hebben, in 2030 moet de CO2 productie door het ziekenhuis namelijk met de 

helft worden gereduceerd. De oriëntatie tot het realiseren van deze routekaart is in 2020 gestart.  

 

 

Milieucommunicatie 

IJsvogel nr. 3 2020 

Communicatie met betrekking tot milieu en 

duurzaamheid vindt iedere drie maanden plaats via 

het personeelsblad De IJsvogel. Daarnaast worden 

nieuwsberichten met betrekking tot milieu en 

duurzaamheid op IJsselweb, het intranet van het 

IJsselland Ziekenhuis, geplaatst. Verder wordt 

iedere woensdag per e-mail een interne nieuwsbrief 

verzonden met hierin de nieuwsberichten die de 

afgelopen week op intranet zijn gepubliceerd. 

 

Eind oktober 2020 maakte de regionale 

nieuwszender Rijnmond een korte reportage over 

het coronagerelateerde afval in het IJsselland 

Ziekenhuis met de titel ‘Dragan loopt elke dag halve 

marathon om corona-afval in ziekenhuis op te 

halen’. Dit werd overgenomen door de NOS. 

 

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 
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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. 

 

 

Milieuplatform zorgsector (MPZ) 

Het MPZ is een branchevereniging dat werkt aan kennisontwikkeling en –verspreiding 

op het gebied van milieu en duurzaamheid. Het IJsselland Ziekenhuis is lid van het  

MPZ en heeft zitting in de landelijke werkgroep Monitoren. De voorzitter van deze  

werkgroep wordt geleverd door het Tergooi Ziekenhuis en Stichting Stimular is ook  

vertegenwoordigd in de werkgroep. Naast het monitoren van milieuprestaties en het  

bespreken van de jaarcijfers is het doel van de werkgroep het delen van kennis. Daarmee wordt 

duidelijk hoe de milieubelasting verlaagd kan worden en welke knelpunten daarbij komen kijken. 

 

Vanwege de coronacrisis waren er in 2020 geen fysieke bijeenkomsten van de werkgroep Monitoren, 

deze werden digitaal georganiseerd. In 2020 heeft de coördinator MEDK namens het IJsselland 

Ziekenhuis deelgenomen aan twee digitale bijeenkomsten van de werkgroep Monitoren en nam deel 

aan de algemene ledenvergadering van het MPZ.  

 

 

SRZ netwerk Duurzaamheid 

Het SRZ netwerk is een samenwerkingsverband tussen negen ziekenhuizen in de regio Rijnmond. Het 

doel van SRZ is de kwaliteit van de gezondheidszorg in de  

regio Rijnmond te bevorderen bij die onderwerpen die een  

ziekenhuis overstijgen. In een SRZ netwerkoverleg van de  

bestuurders, waarbij ook de bestuurder van het IJsselland Ziekenhuis aanwezig was, is een 

presentatie gegeven door het MPZ waarin onder andere is gesproken over de Milieuthermometer Zorg 

en de CO2 routekaart naar 2030. Vanuit dit netwerkoverleg werd het idee voor een SRZ netwerk met 

het thema duurzaamheid geboren. Eind 2020 zijn er oriënterende gesprekken gevoerd met de negen 

Rijnmond ziekenhuizen waaronder het IJsselland Ziekenhuis, gezamenlijk hebben we uitgesproken 

mee te willen werken en deel te willen nemen aan het SRZ netwerk dat in 2021 van start zal gaan. 

 

 

Milieuthermometer Zorg 

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

namelijk de Milieuthermometer Zorg. Dit keurmerk heeft drie niveaus: brons, zilver en goud. Voor het 

bronzen, zilveren en gouden niveau van de Milieuthermometer dient aan een oplopend aantal criteria 

te worden voldaan.  

 

Het IJsselland Ziekenhuis heeft in 2019 niveau brons van het keurmerk behaald. Na het behalen van 

het keurmerk vindt ieder jaar een inspectie plaats door een onafhankelijke partij. Vanwege de tweede 

lockdown heeft de inspectie in 2020 niet plaatsgevonden en is verschoven naar 28 januari 2021. 

 

De eisen van de Milieuthermometer Zorg zijn verdeeld over 17 relevante thema’s waarbij een 

bepaalde norm behaald moet worden.  

De thema’s zijn: 

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

 

 

Energie 

 

Energieverbruik 

In 2020 werd er 899.568 m3 gas ingekocht voor verwarming, stoom en de twee 

warmtekrachtkoppelingen. Verder werd er 7.796.433 kWh elektriciteit verbruikt. Hiervan werd 

476.417 kWh (6%) zelf opgewekt door de zonnepanelen en de warmtekrachtkoppelingen.  

De stijging van het energieverbruik in 2020 is deels veroorzaakt door de bouw en ingebruikname van 

het nieuwe OK complex. 

De onderstaande grafieken laten het verbruik van gas en elektriciteit van het ziekenhuisgebouw zien: 

 

 

 
 

       Grafieken gas- en elektriciteitsverbruik 2020 
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Warmtekrachtkoppeling (WKK) 

Het 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.  

In de loop van 2020 zijn de wkk’s buiten bedrijf genomen vanwege de hoge gasprijs ten opzichte van 

de elektriciteitsprijs waardoor ze niet rendabel waren. In 2020 hebben de wkk’s 132.809 m³ gas 

verbruikt en 466.117 kWh elektriciteit opgewekt. Tevens is er 91.103 m³ aardgasequivalent warmte 

opgewekt door de wkk’s, deze warmte is gebruikt voor de verwarming van het ziekenhuis. 

 

 

Zonnepanelen 

 

Op het dak van gebouw N liggen sinds 2019 

26 zonnepanelen. In 2020 zijn er op het dak van het nieuwe OK 

complex 38 zonnepanelen geïnstalleerd waardoor het ziekenhuis 

in totaal beschikt over 64 zonnepanelen. In 2020 hebben de 

zonnepanelen samen ongeveer 10.300 kWh opgebracht. 

 

Zonnepanelen op het dak van gebouw N 

 

Water 

  

Waterverbruik 

De onderstaande grafiek geeft het waterverbruik van de afgelopen zes jaar weer: 

 

 



  

 

Milieujaarrapportage 2020                                                                                                                         pagina 12 / 19 

Net als bij andere ziekenhuizen is het watergebruik in 2020 gedaald, dit heeft te maken met de 

tijdelijke sluitingen van klinische afdelingen vanwege de coronacrisis. 

 

Afvalwater 

De hoeveelheid afvalwater dat het ziekenhuis produceert wordt gemeten in vervuilende eenheden, in 

2020 zijn er in de jaarlijkse meetweek 525 vervuilende eenheden gemeten. Ten opzichte van 

voorgaande jaren is het aantal vervuilende eenheden gedaald. Dit heeft te maken met de reiniging 

van de vuilwaterbak van het ziekenhuis. 

 

De onderstaande tabel laat de hoeveelheid vervuilende eenheden in de afgelopen zes jaar zien: 

 

 

 

 

CO₂    

 

CO₂ uitstoot 

De volgende grafiek toont de verdeling van de CO₂ uitstoot van het IJsselland Ziekenhuis in 2020 

(aan afval zijn geen CO₂ cijfers toegekend): 

  

Grafiek CO₂ uitstoot 2020 
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Meerjarengrafiek CO₂ uitstoot  

 

Zoals al eerder beschreven is 2020 een afwijkend jaar vanwege een verminderde mobiliteit door de 

coronacrisis. Meer medewerkers hebben vanuit huis gewerkt er een grotere groep patiënten is online 

geconsulteerd zodat zij niet naar het ziekenhuis hoefden te komen. 

 

De onderstaande tabel toont de CO₂ uitstoot per thema: 
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In 2020 produceerde het IJsselland Ziekenhuis 7.401.000 kg. CO2, dat staat ongeveer gelijk aan 

1.850 keer de wereld rondrijden in een personenauto. Om de CO2 uitstoot van 2020 te compenseren 

zouden er ruim 370.000 bomen gepland moeten worden.  

 

 

Afval 

 

Afvalscheiding 

In 2020 produceerde het IJsselland Ziekenhuis 485.215 kg. afval.  

 

2020 wijkt af ten opzichte van voorgaande jaren vanwege de coronacrisis. Omdat er meer 

medewerkers thuiswerkten en er tijdelijke sluitingen waren van de kliniek is de afvalproductie van 

swill (keukenmateriaal en voedselresten), bedrijfsafval en medicatie (pillen en poeders) afgenomen.  

 

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). Het aandeel specifiek ziekenhuisafval 

nam ten opzichte van 2019 met 50% toe, logischerwijs kwam het merendeel van dit afval van 

afdelingen waar verdachte of bevestigde covid19 patiënten waren en het AKL. 

 

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

 

 

 

Tabel afvalstromen 2015-2020 
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Hinder 

In 2020 zijn er geen klachten omtrent hinder zoals geluidsoverlast of parkeeroverlast ontvangen.   

 

 

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) 

• Lege ongereinigde emballage 

 

Het inkomende vervoer: 

• Stoffen en producten voor operationele doeleinden 

• Medische gassen 

• Diagnostisch materiaal 

 

 

Elektrische auto apotheek  

Sinds augustus 2020 rijdt de apotheek met een volledig elektrische bestelauto, deze auto wordt 

ingezet voor het bezorgen van medicijnen door vrijwilligers.  

 

 

Evofenedex 

Omdat het IJsselland Ziekenhuis werkt met gevaarlijke stoffen en  

gevaarlijke stoffen opslaat, verpakt en vervoerd is het ziekenhuis  

wettelijk verplicht om een ADR gecertificeerde veiligheidsadviseur te hebben.  

Het IJsselland Ziekenhuis heeft een vaste, gecertificeerde, ADR adviseur vanuit Evofenedex die ADR 

en PGS audits uitvoert in het ziekenhuis (dit betreft het transporteren en opslaan van gevaarlijke 

stoffen), begin juni 2020 heeft deze ADR/PGS audit plaatsgevonden in het ziekenhuis. 

 

Iedere twee jaar moeten medewerkers die gevaarlijke stoffen verpakken, ontvangen en/of vervoeren 

hiervoor getraind worden. Deze trainingen zijn door Evofenedex deels verzorgd in december 2020 en 

deels in januari 2021. Er zijn in totaal 47 medewerkers getraind van de afdelingen transport, 

magazijn, AKL, apotheek, GTB, staf en beveiliging.  
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Catering en voeding 

 

Kipster eieren voor patiënten en medewerkers 

Voor zowel de patiëntmaaltijden als het personeelsrestaurant is het IJsselland Ziekenhuis in januari 

2020 volledig overgestapt op eieren van de, award winnende, klimaatneutrale boerderij van Kipster. 

In deze kippenboerderij staat dierenwelzijn voorop. De Dierenbescherming was betrokken bij de 

bouw en kent drie sterren van het Beter 

Leven keurmerk toe.  

 

Een kip is van nature een bosvogel, daarom 

is in de boerderij een bosrijke omgeving 

nagebootst met veel afwisseling, daglicht 

en verse buitenlucht binnen. Er is 

voldoende uitloop rond de boerderij. De 

kippen worden gevoerd met speciaal 

ontwikkeld kippenvoer dat voor 97% wordt 

gemaakt uit reststromen van onder andere 

grote bakkerijen, de overige 3% bestaat uit 

vitamines en mineralen. De CO2 footprint 

van een kilo Kipstervoer is 50% kleiner 

vergeleken met standaard kippenvoer. 

Kipster boerderij, bron: Kipster                                                                                                                                   

 

 

Circulaire oesterzwamkroketten 

De Food en Shop in de centrale hal schenkt onder andere koffie voor bezoekers, de koffie levert flink 

wat koffiedik op. Anders dan dat deze koffiedrab op de afvalberg komt zijn de medewerkers van de 

Food en Shop het koffiedik gaan inzamelen. Dit koffiedik wordt drie keer per week meegenomen en 

afgenomen door GRO, producent van oesterzwamkroketten. GRO mengt het koffiedik met stro en 

daarop telen zij oesterzwammen. Van deze oesterzwammen worden vegetarische snacks gemaakt, 

zoals oesterzwamkroketten en ragoutbroodjes. Deze snacks zijn voor patiënten verkrijgbaar in de 

Food en Shop. Vanwege de coronacrisis en de verbouwing van de centrale hal is de Food en Shop in 

2020 grotendeels gesloten geweest, bij heropening wordt dit circulaire proces hervat. 

 

 

 

Nationale week zonder vlees 2020 

Samen met partner Albron heeft het IJsselland Ziekenhuis in 

maart 2020 wederom deelgenomen aan 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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Meer aandacht voor het vegetarische aanbod 

In 2020 werd het aanbod in 

het personeelsrestaurant en 

in de Food en Shop in de 

centrale hal steeds 

duurzamer.  

 

Vleesproducten verdwenen 

in het winkeltje bijvoorbeeld 

letterlijk naar de 

achtergrond, zo liggen de 

saucijzenbroodjes bewust 

achter de kaasbroodjes, 

vegetarische ragoutbroodjes 

en oesterzwamkroketten. Zo 

wordt op een ongedwongen 

wijze een duurzame keuze 

gestimuleerd. 

 

Vegetarisch aanbod Shop en Go 

 

 

Vervoer 

 

Woon-werkverkeer  

Het IJsselland Ziekenhuis heeft 1.884 medewerkers, hiervan wonen 755 medewerkers binnen een 

straal van 7,5 kilometer van het ziekenhuis en 1.195 medewerkers wonen binnen een straal van 15 

kilometer van het ziekenhuis. 

 

Afstand tot ziekenhuis 

(enkele reis) 
Aantal medewerkers % 

0 – 7,5 km. 755 40,1 % 

7,5 – 15 km. 440 23,4 % 

15 – 30 km. 476 25,3 % 

30 – 50 km. 151 8,0 % 

50 – 100 km. 59 3,1 % 

> 100 km. 3 0,2 % 

 

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. 
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De gemiddelde afstand van het woonadres van de medewerkers tot het ziekenhuis is 14,8 kilometer 

en het totaal aantal kilometer aan woon-werkverkeer is 27.910,4 km. (enkele reis).  

 

In 2020 werd bijna 1.800 keer met een auto op een parkeerterrein van het ziekenhuis geparkeerd 

door medewerkers die binnen een straal van 3 km. van het ziekenhuis wonen. 

 

In 2020 werden ca. 441.428 fietskilometers voor woon-werkverkeer afgelegd door de medewerkers 

van het IJsselland Ziekenhuis. 

 

(Deze berekeningen zijn gebaseerd op geanonimiseerde personeelsgegevens omtrent woon-werk 

afstanden en geanonimiseerde gegevens vanuit toegangsbeheer van parkeervoorzieningen en 

fietsenstallingen.)  

 

 

Bezoekersverkeer 

In 2020 hebben 489.906 bezoekers en patiënten geparkeerd op het terrein van het IJsselland 

Ziekenhuis. De gemiddelde reisafstand binnen het adherentiegebied van het ziekenhuis is 9,1 km.  

Dit betekent een gemiddelde reisafstand van ca. 8.916.289 km. in 2020, dit staat gelijk aan 

1.961.584 kg. CO2 uitstoot door bezoekersverkeer. 

(Voor de berekening van de CO₂ emissie is gebruik gemaakt van de CO₂ emissiefactorenlijst uit de 

CO₂ Prestatieladder op basis van well to wheel.) 

 

 

Derde fietsenstalling voor personeel 

In oktober 2020 is een derde overdekte fietsenstalling voor personeel van het IJsselland Ziekenhuis 

in gebruik genomen. In tegenstelling tot de andere fietsenstallingen bevindt deze fietsenstalling zich 

aan de Rotterdamse zijde van het ziekenhuis, 

namelijk onder het nieuwe OK complex. 

 

De nieuwe fietsenstalling is, net als de andere 

fietsenstallingen voor personeel, alleen te 

openen door middel van een personeelspas. 

Ook zijn er, net als in de andere 

fietsenstallingen, oplaadpunten voor 

elektrische fietsen gerealiseerd. 

 

Het realiseren van een extra fietsenstalling 

voor personeel was een verbeterpunt uit de 

EED rapportage vervoermanagement uit 2018. 

De opvolging van de verbeterpunten uit deze 

rapportage is belegd bij DCMR Milieudienst 

Rijnmond. 

Opening van de nieuwe fietsenstalling 

 

 

 

 

 



  

 

Milieujaarrapportage 2020                                                                                                                         pagina 19 / 19 

Vastgoed, verbouw en renovatie 

 

OK complex 

In 2020 werd een deel van het nieuwbouw- en renovatietraject van het operatiekamer complex van 

het IJsselland Ziekenhuis opgeleverd, de nieuwbouw is in de zomer van 2020 in gebruik genomen.  

De nieuwbouw bestaat uit 36 op maat gemaakte modules, de modules hoefden alleen van binnen te worden 

afgebouwd zodat er minder bouwoverlast was voor de aangrenzende woonwijk.  

 

Voor het nieuwe OK complex is duurzaamheid een speerpunt geweest in het ontwerp en gebruik van het complex. 

Zo is de ventilatie ingeregeld om het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken; de luchtbehandelingskast 

maakt gebruik van warmteterugwinning; er liggen zonnepanelen op het dak en de beglazing is voorzien van 

driedubbel glas. 

 

Het OK complex won de Gouden IJsselsteen publieksprijs van 2020, dit is een prijs voor gerealiseerde 

bouwplannen die bepalend zijn voor de ruimtelijke kwaliteit van Capelle aan den IJssel. 

 

Modulaire bouw van het nieuwe OK complex 

 

 

 

- Einde document - 


