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Waarom een Green Deal duurzame Zorg?

• Vele versnipperde acties vanuit verschillende organisaties verhogen de 
nood aan bundeling, samenwerking, uitwisseling en coördinatie

• Inspirerende voorbeelden uit het buitenland versterken het momentum 
om ook in Vlaanderen van start te gaan

• COVID toont dat samenwerking in de zorg een noodzaak is

• ….



Proces Vlaanderen 
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Opmaak 
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Validatie 



4 thema’s 
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One Health 



Acties en engagementen FGGW/UZA
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▪ Survey over noden binnen FGGW 

▪ Response (N:77) uit diverse geleding

▪ Aansluiting bij alle kernthema’s van de Green Deal 

▪ Werkgroep met afvaardiging van alle bestuursniveau’s

▪ Oplijsten van lopende acties en engagementen voor de toekomst



Enkele voorbeelden

8

One Health 

Onderzoek, onderwijs en concrete acties 



Medicijnen in water: onderzoek
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▪ Sewage-based epidemiology

▪ Samenwerking FAMPOP (olv. Guido Van Hal) en dep. Toxicologie (olv. Alexander Van 
Nuijs & Adrian Covaci)

▪ Prevalentie druggebruik (Cocaïne, MDMA, Heroïne), alcohol gebruik en tabak en 
cafeïne gebruik → Vergelijkbare aanpak voor ander componenten mogelijk



Medicijnen in water: Onderzoek
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▪ Interventie onderzoek naar infectieziekten in de eerste lijn, met 
bijzondere focus op het beleid bij luchtweginfecties in de context van 
antimicrobiële resistentie, en de etiologie, diagnose, prognose en 
behandeling van bacteriële en virale infecties 

▪ FAMPOP (olv Samuel Coenen & Sibyl Anthierens) & LMM (olv Herman Goossens) in 
het kader van Europese projecten (ESAC, GRACE, TRACE, PREPARE, ALICE4E, 
RESCEU, VALUE-Dx, ECRAID, RECOVER) en in samenwerking met het 
huisartsenonderzoeksnetwerk (UA, KUL, Ugent, Uliege en Brussel) 





Afval & aankopen: onderzoek

▪ Verduurzaming operatiekwartier: gebruik en implementatie van 
herbruikbare schorten

▪ Urologie, UZA en ASTARC (olv. Gunter De Win) & Productontwikkeling (olv. Els Du Bois)
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Afval & aankopen: acties
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▪ Vergroenen Labo’s: 

▪ Bijv. Intiatieven Medische Genetica:
• Doosjes tips voor micropipetten herbruiken en hervullen

• Gebruik van (gedeeltelijk) glazen steriliseerbare pipetten in plaats van wegwerp pipetten.

• Verpakkingen en doosjes die niet in aanraking zijn geweest met labo producten sorteren bij het 
PMD 



Leef- en verblijfsomgeving: Onderzoek
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▪ Leerstoel Zorg en Natuurlijke leefomgeving 

▪ Samenwerking met de  Provincie Antwerpen – FAMPOP (olv. Hans Keune, Roy 
Remmen, Hilde Bastiaens & Kris Van den Broeck) - FBD

▪ Missie: de afstemming tussen eerstelijns gezondheidszorg en de natuurlijke 
leefomgeving te verbeteren door praktijkgericht en interprofessioneel 
samenwerkingsonderzoek met diverse partners (beleid, praktijk, onderzoekers, 
gemeenschappen)

▪ Bijv. Kerngezond project: 
• Samenwerking Leerstoel – Stedenbouw en ruimtelijke planning (olv. Gerrit De Blust & Maarten Van 

Acker)

• Kernsversterking door lokale zorgverleners te betrekken bij het ruimtelijke planningsproces van 
woonkernen 



Leef- en verblijfsomgeving: Onderzoek
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▪ Leerstoel Zorg en Natuurlijke leefomgeving (cont.2)

▪ B@SEBALL Project: 
• Samenwerking Leerstoel – bioingenieurswetenschappen. (olv. Sarah Lebeer, Irina Spacova)

• Effect van groenere speelplaatsen op menselijk microbioom en de gezondheid en mentale 
welbevinden van kinderen 

▪ Inzetten op een groene omgeving voor het mentale welbevinden, 
prikkelverwerking en agressie in de kinder- en jeugdpsychiatrie

▪ CAPRI & UKJA (olv. Inge Glazemakers)



Leef- en verblijfsomgeving: Onderzoek

17

▪ ALERT study: bepalen en opvolgen van longschade en klachten bij
personen woonachtig in gebieden met een hoge en lage graad van 
blootstelling aan luchtvervuiling

▪ Samenwerking LEMP (olv. Benedicte De Winter en Kevin Lamote) – pneumologie, 
UZA (Thérèse Lapperre & Jan Van Meerbeeck) en dept. Bio-
ingenieurswetenschappen, FWET (olv. Roeland Samson)

▪ Gefinacieerd door de Provincie Antwerpen



Leef- en verblijfsomgeving: Onderwijs
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▪ Master Geneeskunde: Keuzevak ‘Gezonde Leefomgeving, Gezonde Zorg’

▪ Greenimpact

▪ Klimaatweek

https://www.youtube.com/watch?v=IcrX9YxiXf8


Leef- en verblijfsomgeving: Acties 
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▪ Vergroenen en ondersteunen biodiversiteit op de Campus
▪ Ecologische groenmanagement (veldbloemen, kruiden, ecologische snoei, takkenwallen, 

verplanten volwassen zwarte Elzen, etc.)

▪ Vergroenen en diversifiëren vijvers (tijdelijk leeglaten en baggeren vijvers, aanleggen 
gloeiende oever, ruimte maken voor nieuwe soorten, restaureren oude waterverbinding, 
etc.)

▪ Stootbegrazing met schapen

▪ Nestkasten voor gierzwaluw, ijsvogels, steenuil en vleermuizen

→Welzijn op het werk
→ Picknickbanken

→ Loopbaan 
• UZA ism Atlas Copco

• Uantwerp gaat er ook één aanleggen





Klimaat en Infrastructuur: Acties 

▪ Vaccinopolis: 

▪ Groendak

▪ Warmte pompen 

▪ 2 wadi’s/infiltratiekommen 

▪ Groenaanplanting waarbij het open landschappelijk karakter van de site zoveel 
mogelijk bewaard en versterkt wordt. O.a. bijkomende houtkanten voorzien en 
wilgen rijen.

▪ Aandeel verlichting beperkt ten voordele van het natuurlijk leven in het 
omliggende landschap.

▪ Fietspad over het volledige terrein.



Conclusies
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▪ FGGW en UZA engageren zich voor de Green Deal 

▪ Onderzoek

▪ Onderwijs 

▪ Concrete acties

▪ Multidisciplinaire samenwerking 

▪ Mooie synergie met andere disciplines 

▪ Synergie met andere (reeds bestaande) duurzaamheidsinitiatieven van de UA en 
Provincie Antwerpen

→ Groot innovatie potentieel




