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Inleiding 

Dit document wordt als bijlage opgenomen bij de Green Deal zorg 2.0 C226. Met de onder-
tekening van het document bevestigt u uw bijdrage aan de versnelling van de verduurzaming 
van de zorgsector. En stemt u in met de algemene en de specifieke overwegingen van de Green 
Deal C226. Artikel 1 en 2 van de Green Deal 226 zijn overgenomen in dit document.  

 

 

Artikel 1: Doel 

a. Doel van de Green Deal is gezamenlijk de verduurzaming van de zorgsector te versnellen. 
 

 

Artikel 2: Inzet en acties alle Partijen gezamenlijk 

1. De partijen van de Green Deal verduurzamen de zorg door: 
a. de CO2-emissie van de zorgsector terug te dringen; 
b. circulair  werken te bevorderen; 
c. minder geneesmiddelresten in water; 
d. en door het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van 

iedereen bevordert. 
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Inzet en acties van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin en Neprofarm 

 
a. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin en Neprofarm zetten zich in voor CO2-reductie, 

circulair werken, en medicijnresten uit water. 
 

b. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin en Neprofarm zetten zich samen met hun leden in 
om de geneesmiddelensector verder te verduurzamen. Daarbij worden vier fasen (van de levenscyclus 
van een geneesmiddel) onderscheiden: de fase van geneesmiddelenontwikkeling, de productie van 
geneesmiddelen, de marktfase van geneesmiddelen en de afvalverwerking. Op Europees koepelniveau 
wil Nederland haar huidige koploperpositie behouden op onderstaande thema’s.  
 

c. Bovengenoemde inspanningen worden vertaald naar de volgende acties op één of meer van de 
volgende pijlers: 

 

- Terugdringen  CO2-emissie van de zorgsector; 
De lidbedrijven die geneesmiddelen produceren in Nederland hebben een eigen routeplan opgesteld 
voor C02 reductie van het productieproces. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin en 
Neprofarm richten een kennisplatform in om onderling kennis uit te wisselen over goede 
voorbeelden op dit gebied. 
 

- Bevorderen circulair  werken; 
Geneesmiddelen leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving en zijn onmisbaar voor het 

dagelijks functioneren van heel veel mensen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin en 

Neprofarm vinden het belangrijk dat de geneesmiddelen die zij produceren en afleveren op een 

verantwoorde manier worden gebruikt en dat verspillingen worden tegengegaan.   

Met een bewustwordingscampagne willen zij patiënten en zorgverleners bewust maken van de 

impact van medicijnen op het milieu, en hoe een bewust en effectief gebruik van geneesmiddelen 

kan bijdragen aan een duurzame geneesmiddelenzorg ten behoeve van een beter leefklimaat. 

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin en Neprofarm nemen milieuproblemen serieus 

en hebben concrete acties ingezet op het gebied van voorkomen van verspillingen van 

geneesmiddelen en verpakkingen, en het gebruik van duurzame materialen. Zo hebben zij in 2015, 

samen met de KNMP, een brancheverduurzamingsplan verpakkingen opgesteld, met concrete 

doelstellingen voor 2018. Dit heeft er o.a. toe geleid dat producteenheden optimaal zijn afgestemd 

op de gebruikelijke recepten, dat herverpakken en levering van deeldozen met een minimum is 

beperkt, en dat er in plaats van gebruik van stickers, waar mogelijk, direct wordt geprint op folie en 

op kartonnen dozen.  
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Inmiddels is een vervolgplan opgesteld met concrete doelstellingen voor 2022. Zo is in het plan 

opgenomen dat bovenstaande partijen zich samen inspannen om zowel aan de productiekant als 

aan de uitgiftekant verspilling van geneesmiddelen en verpakkingen met 20% terug te dringen in 

2022, het op termijn vervangen van de papieren bijsluiter door betere digitale alternatieven, en het 

recyclebaar maken van doordrukstrips. Bovendien leveren de Vereniging Innovatieve 

Geneesmiddelen, Bogin en Neprofarm begin 2020 een Handreiking Duurzaam Verpakken op voor 

productielocaties en leveranciers. Daarmee kunnen lidbedrijven aan de slag. Onderdeel van deze 

handreiking is het formuleren van circulaire inkoopcriteria, en het gebruik van FSC/PEFC-

gecertificeerde transportverpakkingen (doelstelling:  80% in 2022). De Handreiking zal met de 

Europese koepelverenigingen worden afgestemd om ook op Europees niveau hiervoor draagvlak te 

creëren. 

 

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en Bogin hebben samen met zorgverzekeraars 

opdracht gegeven onderzoek uit te voeren naar de risico’s voor mens en milieu in de internationale 

productieketen van geneesmiddelen. De eerste resultaten van dit onderzoek worden in de zomer 

van 2019 verwacht. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek ondernemen zij actie in lijn met 

de handelingsperspectieven die uit dit onderzoek naar voren komen. 

 

Minder geneesmiddelresten in water; 
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin en Neprofarm nemen actief deel aan het 

Uitvoeringsprogramma 2018-2022 van de Rijksoverheid ‘Ketenaanpak Medicijnresten’ uit afvalwater. 

Volgens Europese wetgeving dienen bedrijven bij registratie van geneesmiddelen een uitgebreide 

risicoanalyse mee te leveren over de milieueffecten. Bedrijven spannen zich in om een database met 

deze gegevens op te bouwen. Bovendien werken ze aan milieucriteria die mee worden genomen bij 

de ontwikkeling van geneesmiddelen.  

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin en Neprofarm zetten zich in om de informatie 

over de milieueffecten van geneesmiddelen actief te delen met partijen opdat gezamenlijk 

maatregelen kunnen worden genomen om de effecten op het milieu terug te dringen.  

Leden van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen werken aan de ontwikkeling van innovatieve 

therapieën die maatwerk voor patiënten mogelijk maken (personalised medicine). Deze nieuwe 

therapieën hebben een gunstig effect op het milieu omdat ze een meer doelmatige behandeling 

mogelijk maken. 
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Duurzaamheidsjaarverslag 

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin en Neprofarm willen vanaf 2020 elk jaar een 

duurzaamheidsjaarverslag uitbrengen, waarin de ontwikkelingen te volgen zijn.   

 
Ondertekening (bestuurders) 

 

 

 

 

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen 

Gerard Schouw, directeur 

Den Haag 3 mei 2019 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

BOGIN 

Jean Hermans, voorzitter 

Den Haag 3 mei 2019 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Neprofarm 

Bernard Mauritz, directeur 

Den Haag 3 mei 2019 




