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Tandarts
Duurzaam

Hoe pak  
je het 

eigenlijk 
aan? 

J
e hoeft maar een krant open te slaan of naar het journaal te 

kijken of het gaat over klimaatverandering, CO
2
-reductie en 

de stijgende energieprijzen. Je handen jeuken, je wilt aan de 

slag met duurzaamheid in je mondzorgpraktijk. En het liefst 

met snelle resultaten. Hoe pak je dat dan aan? 

Het antwoord ligt binnen handbereik, aldus Esther de Groot, adviseur 

Duurzaam Ondernemen bij stichting Stimular: “Maak gebruik van de 

zeven ‘quick wins’ uit het e-boek Duurzame Mondzorgpraktijk, dat 

afgelopen zomer werd gelanceerd door de KNMT ”. Het e-boek kwam 

tot stand in samenwerking met De Groots stichting Stimular en wordt 

gesteund door NVM-mondhygiënisten en de Organisatie van Neder-

landse Tandprothetici (ONT). 

 Y Good housekeeping
Eén zo’n quick win is bijvoorbeeld het besparen van energie door 

good housekeeping. Bijvoorbeeld door energiesluipverbruik van 

apparaten te voorkomen of het verstandig inregelen van de cv-in-

stallatie door de temperatuur van het water op 60 graden of lager te 

zetten. Ook het installeren van waterbesparende kranen en led-ver-

lichting is vrij makkelijk te realiseren. 

Een andere quick win is het verminderen van het papierverbruik, door 

bijvoorbeeld verwijsbrieven, afspraakkaartjes en informatiefolders 

digitaal naar de patiënt te sturen. “Door met de 7 quick wins aan de 

slag te gaan, kun je snel energie besparen en bijdragen aan minder 

CO2-uitstoot”, aldus De Groot, die ook betrokken was bij e-boek De 

Groene Huisartsenpraktijk van de Landelijke Huisartsen Vereniging 

(LHV) en het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG). Z

 DE 7 QUICK WINS
1. Kies voor een energieleverancier die  groene 

stroom levert.

2. Bespaar snel energie met ‘good house-
keeping’. Schakel bijvoorbeeld apparatuur 
uit die niet per se aan hoeft te staan, kijk 
‘s avonds rond in je praktijk om te zien wat 
nog kan worden uitgeschakeld, regel je 
cv-installatie verstandig door de watertem-
peratuur van de cv op minder dan  
60 graden in te stellen. 

3. Vervang nog resterende gloei-, tl-  
en halogeenlampen door led-verlichting.

4. Verminder het papierverbruik, onder meer 
door verwijsbrieven, afspraakkaartjes en 
informatiefolders zoveel mogelijk digitaal 
te versturen. Kies voor een energiezuinige 
printer en papier met een milieukeurmerk.

5. Kies voor waterbesparende kranen.

6. Spoel nooit verdovingsmiddelresten door de 
gootsteen. Deponeer deze bij het medisch 
afval. Zorg ook voor het scheiden van ander 
klein chemisch afval zoals batterijen en 
spaarlampen.

7. Gebruik milieuvriendelijke reinigings- en 
schoonmaakmiddelen.

Deze quick wins zijn - inclusief verwijzingen 
voor meer informatie – verder uitgewerkt in 
het e-boek Duurzame Mondzorgpraktijk

STIMULEER HET GEBRUIK VAN DE FIETS
Waar vrij eenvoudig veel CO2-reductie mee te behalen valt, is het vervoer van en naar de 
praktijk. Zo blijkt uit Brits onderzoek dat vervoer de grootste bron van CO2-uitstoot in de 
mondzorg is. Dit wordt met name veroorzaakt door het gebruik van de auto. Om dit te tac-
kelen, is het goed om medewerkers en bezoekers te stimuleren op de fiets of e-bike naar 
de praktijk te komen. Dit maak je aantrekkelijk door te zorgen voor veilige stallingsmoge-
lijkheden en oplaadpunten voor e-bikes. Maar ook door patiënten op de praktijkwebsite 
of via het wachtkamerscherm bewust te maken van de positieve effecten van fietsen en 
hen te vragen zoveel mogelijk op de fiets naar de praktijk te komen. Op de site van Milieu 
Centraal (www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer) vind je hiervoor bruikbare info-
graphics. Daarnaast kun je als praktijkhouder duurzaam woon-werkverkeer stimuleren 
door een fietsplan aan te bieden en eventueel een elektrische praktijkfiets aan te schaffen 
voor kleine ritjes tussendoor. 

Naast snel aan de slag gaan met duurzaam-
heid met behulp van de quick wins, kun je ook 
nadenken over stappen die de mondzorgprak-
tijk voor de lange termijn verduurzamen. Zoals 
het verbeteren van de isolatie van het pand, 
het plaatsen 
van zonnepanelen en van het gas afgaan. 
Hierover zijn ook tal van tips te vinden in het 
e-boek Duurzame Mondzorgpraktijk. 
Om te bepalen welke duurzaamheidsresulta-
ten je daarmee behaalt, is het verstandig om 
eerst je uitgangspositie te bepalen. Hiervoor is 
de Milieubarometer van de stichting Stimular 

een geschikt instrument. Deze online tool 
geeft inzicht in de thema’s energie, afval en 
vervoer. Door je praktijkgegevens periodiek 
in te voeren, krijg je inzicht in de onderdelen 
van de praktijk met de grootste CO2-impact. 
Ook kun je jaren met elkaar vergelijken en zo 
nagaan of de duurzaamheidsmaatregelen het 
gewenste effect hebben. Als je in 2022 start 
met het gebruik van de Milieubarometer, dan 
is dit kosteloos tot eind 2023. Stuur hiervoor 
een mail aan e.degroot@stimular.nl. Zie ook 
www.milieubarometer.nl.

DUURZAAMHEID  
IN DE MONDZORGPRAKTIJK

Energieprijzen stijgen en de CO2-uitstoot moet om-
laag. Dit maakt de noodzaak om ook de mondzorg-
praktijk te verduurzamen urgent. Maar hoe pak je 
dat aan? Maak er met je team een ‘leuke’ uitdaging 
van.
TEKST: KAREL GOSSELINK  / BEELD: CURVE

MEET JE RESULTATEN



PAK DUURZAAMHEID 
MET HET HELE TEAM 
AAN
Het praktijkteam kan een belangrijke 
en leuke rol spelen in het verduurzamen 
van de mondzorgpraktijk. Als je ver-
duurzaming op een positieve en ludieke 
manier met je team oppakt, worden je 
medewerkers de motor van verduurza-
ming. Benoem een aantal medewerkers 
als ambassadeurs om de duurzaam-
heidskar in je praktijk te trekken. Voeg 
het thema duurzaamheid tot aan het 
reguliere werkoverleg en bespreek met 
elkaar wat je allemaal kunt doen om bij-
voorbeeld minder energie te verbruiken 
en beter afval te scheiden. 
Een idee is ook om samen met je team 
ludieke acties te organiseren. Denk 
aan een actie om met z’n allen zo min 
mogelijk restafval te veroorzaken of 
een wedstrijd – natuurlijk met een 
mooie prijs voor de winnaar - waarbij 
medewerkers ideeën kunnen insturen 
om energie te besparen. Je zou ook een 
fiets-challenge kunnen organiseren, 
waarbij het team een week lang alleen 
met de fiets naar het werk gaat. En 
vergeet niet om samen het behaalde 
resultaat te vieren

SCHAKEL EEN  
DUURZAAMHEIDSCOACH IN
Mondzorgverleners die aan de slag willen met verduurzaming 
van hun praktijkpand, kunnen via hun provincie gratis 
advies en ondersteuning krijgen in de vorm van een 
duurzaamheidscoach. Deze coach helpt onder meer bij 
het inzichtelijk maken van de te nemen stappen voor 
verduurzaming, het opstellen van een plan van aanpak 
en de mogelijkheden om een en ander te financieren. Het 
verschilt per provincie hoe en of zij deze vorm van ontzorging 
aanbieden. Hiervoor kun je meer informatie vinden op de site 
van het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ).

Meer informa-
tie over de quick 
wins en de overige 
onderwerpen in dit 
artikel staan in het 
e-boek Duurzame 
Mondzorgpraktijk
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