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(potentiële) belangenverstrengeling Geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties 
met bedrijven

Geen

• Sponsoring of onderzoeksgeld

• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding

• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

•

•

•

•



Duurzaamheid op de operatiekamer
STIP cursus
Sandra Lako, (kinder) anesthesioloog 

Landelijk netwerk de groene OK



No financial conflict of interest



Aarde

• 4,5 miljard jaar oud

• 5 x massa extinctie

• Holoceen: 12.000 jaar oud
Meest stabiele fase van de aarde

• Doen we niets: >250 jaar zesde massa extinctie





Wat hebben wij hier mee te maken?



Wat hebben wij hier mee te maken?

Gezondheidszorg: uitstoot 5-10%.

Green Deal september 2020 (belofte tot 49% reductie in 2030).

Radboud energieverbruik= 10.000 huishoudens.

40% hiervan door de operatiekamers.











Vermijden gebruik dampvormige anesthetica door:

• Propofol anesthesie

• Regionale technieken

Verminderen van verbruik

Afvangen en hergebruiken

Wat kunnen we doen





Energieverbruik OK

Stand by in avond/nacht/ weekeind (handmatig).

Energie besparing, door verbouwing, binnen 5 jaar terugverdiend 

is een verplichting.

Nieuwbouw: kies bewust voor benodigde prestatie niveau.





Circulair werken

Refuse
Reduce
Reuse
Recycle





Plastic
1907 uitgevonden (bakeliet)

Sterk, licht, flexibel, levenslange garantie

40% single use, 8 miljoen ton in zee per jaar

Moeilijk recycleerbaar



Reduceren van afval



Reduceren van afval



• Helft minder afval.

• 2.30€  goedkoper (28.000€).



• Sinds 1 oktober 2020 

7dagen versus 1 dag
houdbaar op OK.

• Circa 8€ per fles.



In plaats van elke week vervangen nu 1 

maal per maand.

Samen met de HIP een risico matrix 

gemaakt.

Beademingsslangen







Reuse
Bloeddrukband

Laryngoscoop blad

Saturatiemeter

Thermometer

Dekens, overalls, jasje op OK



Reuse



Afvalscheiding

• Holding
• Apotheek ruimte anesthesie
• Steriele opdek
• Verkoeverkamer
• In de operatiekamers 





Take home



Take home
Uitdagingen voor ons allemaal is om samen gewogen beslissingen te 

nemen. 

Voel de urgentie en weeg de risico’s.


