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Niet alleen spant Tergooi zich in voor de genezing van patiënten, maar ook om ziekte te 
voorkomen. Preventie is het sleutelbegrip. Bij voorkoming van ziekte speelt gedrag een 
belangrijke rol. Een gezonde omgeving is daarbij ook van belang, alsmede voor het 
genezingsproces. Daarom zijn wij meer dan alleen een zorgverlener. Wij willen optimaal 
bijdragen aan gezondheid, door ook te zorgen voor een healing environment. 
 
In 2018 zijn wij dan ook een denktank ‘Duurzaamheid’ gestart. Een kleine groep bestaande 
uit onder andere verpleegkundigen, facilitaire medewerkers, personeel van inkoop en HR, 
inventariseert de huidige duurzame en maatschappelijke activiteiten. Om vervolgens aan de 
hand van een nieuw strategie-document richting te geven aan toekomstige activiteiten. Uit de 
inventarisatie blijkt dat Tergooi al veel op dit gebied uitvoert, een mooie basis om beleid voor 
de hele organisatie op te bouwen. 
 
Een greep uit de (lopende) projecten: 
 
Opleiden en scholen 
Tergooi is één van de grootste werkgevers in de regio en ziet het als één van zijn kerntaken 
om, behalve goed voor patiënten, ook goed voor (potentiële) medewerkers te zorgen. 
Kennisdeling is voor ons vanzelfsprekend en Tergooi is dan ook opleider van ruim 400 
zorgprofessionals. Tergooi werkt onder meer samen met ROC Midden Nederland en het MBO 
college Hilversum om ook in andere vakgebieden bij te dragen aan kennisoverdracht. In 2018 
zijn 36 stages begeleid. Er zijn drie donderdagavondcolleges gehouden, waar onze artsen 
onderwerpen uit hun vakgebied behandelden. De colleges zijn voor iedereen vrij toegankelijk.  
 
Gezond en fit aan het werk 
In het kader van ‘gezond blijven’ zijn wij het programma ‘fit in Tergooi’ gestart. Medewerkers 
die langer fit in hun functie willen blijven kunnen hieraan meedoen. Er zijn concrete 
voorzieningen beschikbaar, zoals de mogelijkheid om fiscaal voordelig (elektrische) fietsen 
aan te schaffen. Dit draagt bovendien bij aan de reductie van CO2-uitstoot en dus een 
gezondere leefomgeving. Er worden thema-gestuurde programma’s aangeboden, zoals 
workshops ‘omgaan met stress’. Ook kan men onder begeleiding gaan hardlopen. De drempel 
om te starten verlaagd daardoor en samen hardlopen werkt stimulerend. Bovendien wordt 
geleerd om verantwoord en blessurevrij te lopen. Het hele jaar door hebben medewerkers 
toegang tot loopbaanbegeleiding, fit-gesprekken, mindfulnesscursussen en voetmassages. 
Vanaf 2019 is het hele Tergooi-terrein rookvrij. In het kader daarvan is in 2018 een 
uitgebreide ‘stoppen met roken’-campagne gestart.  
 
Techniek 
Voor de bestaande bouw heeft Tergooi een gaswarmtepomp aangeschaft. Deze technologie 
heeft een groter rendementsvoordeel dan reguliere verwarming, waardoor 25 procent minder 
gas verbruikt wordt. Voor deze innovatieve oplossing, die als voorbeeld dient voor 
rendementsverbeteringen binnen bestaande gebouwen, is een subsidie verstrekt. Bovendien 
zijn er 501 zonnepanelen geplaatst. 
 



Tergooi staat op de drempel van een nieuw te bouwen ziekenhuis, waarbij volgens de 
duurzame criteria van BREEAM wordt gebouwd. Daarbij hoort een materialenpaspoort, 
zodat bouwmaterialen circulair ingezet kunnen worden.  
 
Het nieuwe ziekenhuis grenst aan één van de ecologische hoofdstructuren in het Gooi. 
Tergooi is zuinig op de natuur en omarmt de helende werking ervan. De aannemende partijen 
zijn daarop geselecteerd. We hebben gelet op de manier waarop zij, tijdens het bouwproces, 
omgaan met de omgeving. Het ziekenhuis wordt met fors minder vierkante meters gebouwd, 
omdat Tergooi gelijktijdig gestart is met programma’s om de zorg anders te organiseren 
(meer clicks minder bricks). Door digitale ondersteuning kan meer nabij de patiënt, in de 
eigen omgeving, zorg worden verleend. Dat is niet alleen prettig, maar levert ook minder CO2-
uitstoot op door minder vervoer.  
 
Voeding 
Goede voeding op het juiste tijdstip is belangrijk voor een prettig verblijf en het 
genezingsproces. In 2018 is het ‘harten 6 programma’ gestart. Patiënten krijgen zes 
eetmomenten, waarbij zij kunnen kiezen voor een (gezonde) maaltijd of snack. De eetwensen 
voor het diner, kunnen tot begin van de middag aan de keuken worden doorgegeven. Zo 
wordt er meer op maat gekookt en zorgt het programma voor tevreden patiënten én minder 
voedselverspilling. 
 
Ketenzorg 
In het kader van fysieke toegankelijkheid is een elektrische golfkar ingezet, om minder 
mobiele patiënten gemakkelijk van parkeerplaats of bus naar de ingang te rijden. In het 
Taalpunt Tergooi werken wij samen met Stichting Lezen en Schrijven om ook toegankelijk te 
zijn voor laaggeletterden. Hiervoor heeft het ziekenhuis, samen met de ketenpartners, in 
2019 de Taalheldenprijs ontvangen in de categorie ‘Bruggen bouwen’. 
 
Ook buiten de eigen regio wil Tergooi kennis en materialen delen. Het ziekenhuis werkt al 
jaren samen met het Saint Francis Hospital in Katete, Zambia. Daar werden zeer goed 
bruikbare materialen naartoe gebracht, die hier overtollig waren. Helaas is daar een einde 
aan gekomen door strengere eisen van de Zambiaanse overheid. Wel zijn er nog steeds 
medewerkers en artsen die belangeloos hun kennis en kunde daar overbrengen. De 
overtollige producten van Tergooi worden nu aan andere goede doelen aangeboden. 
 
Energiecijfers 
2018 gaat de boeken in als een zeer zonnig en warm jaar. Dat heeft invloed op de 
energiecijfers. Zo hebben de zonnepanelen aardig wat energie opgebracht: 133.812 kWh om 
precies te zijn. Dat is voldoende om 32 huishoudens een jaar van elektriciteit te voorzien. 
Helaas is het niet voldoende voor een ziekenhuis als grootverbruiker. Dit verbruik wordt 
maandelijks door een werkgroep gemonitord, om waar mogelijk te kunnen bijsturen.  
 
  



In onderstaande tabel een overzicht van de belangrijkste energiecijfers van Tergooi.  
 
 
Tergooi 
totaal  

Energieverbruik 
(MJ)  water (M3)  Gas (M3)  

Elektriciteit 
(kWh) 

 

 

↓0,1% 

 

↑1,4% 

 

↓0,3% 

 

↑1,0% 

2018  85.012.354  68.436  1.490.454  10.644.780 
2017  85.131.120  67.465  1.495.102  10.536.993 
2016  89.961.871  72.403  1.616.882  10.774.321 
2015  86.974.501  71.307  1.583.937  10.445.627 

         
         

Locatie Hilversum 
Energieverbruik 
(MJ)  water (M3)  Gas (M3)  

Elektriciteit 
(kWh) 

 

 

↓1,1% 

 

↑1,1% 

 

↓0,7% 

 

 
 

↑0,1% 

2018  50.704.153  44.001  961.747  5.762.490 
2017  51.258.129  43.507  968.418  5.758.259 
2016  54.336.155  44.361  1.041.521  5.936.671 
2015  53.494.444  43.740  1.061.545  5.758.748 

         
         

Locatie Blaricum 
Energieverbruik 
(MJ)  water (M3)  Gas (M3)  

Elektriciteit 
(kWh) 

 

 

↑1,3% 

 

↑2,0% 

 

↑0,4% 

 

 
 

↑2,2% 

2018  34.308.201  24.435  528.707  4.881.840 
2017  33.872.991  23.958  526.684  4.778.734 
2016  35.625.716  28.042  575.631  4.837.650 
2015  33.480.057  27.567  524.717  4.686.879 

 
 

Door de warme zomer is er op beide locaties meer elektriciteit verbruikt, vooral voor de 
koeling. Dat is vooral in Blaricum goed te zien. In Hilversum zit de koelinstallatie aan zijn 
maximumcapaciteit, zodat een zeer warme zomer niet tot veel extra verbruik leidt. Wel tot 
meer overlast. Daarom zijn er in de zomer extra ijsjes en koelingsgadgets uitgedeeld, onder 
zowel patiënten als verplegend personeel.  
 
Het gasverbruik op de locatie Blaricum is door de warme zomer gestegen. De installatie werkt 
daar namelijk op gas en zorgt zowel voor warm water als voor koeling.  
 
De toename van waterverbruik is vooral te verklaren door de warme zomer. Op de locatie 
Hilversum is dit gebruikt om de daken mee te koelen. Ook is er een groot lek geweest 
waardoor veel water is weggelopen. Op de locatie Blaricum is veel water weggespoeld door 
een incident met de watertanks. 
 
Afval 
Grote impact op het milieu wordt veroorzaakt door afval. Uiteraard doet iedereen zijn best 
voor afvalscheiding, maar voor een ziekenhuis gelden andere regels dan huishoudelijk afval. 
Zo wordt in het ziekenhuis het plastic maar op bescheiden schaal ingezameld. Verwerkers van 
(gebruikt) plastic willen liever geen plastic uit zorginstellingen uit angst voor besmetting. 
Bovendien is er al sprake van een overschot aan ingezamelde kunststoffen. Daardoor gaat nog 
steeds veel materiaal bij het restafval. Weliswaar wordt dit naar een 
afvalverbrandingsinstallatie gebracht, dat daarmee elektriciteit opwekt. 



 
In 2018 is er 1.6 procent meer afval afgevoerd. Vooral grof vuil, specifiek ziekenhuisafval en 
papierafval is toegenomen. Dit heeft te maken met opschonen van archieven en opruimen 
van afdelingen. Het keukenafval is juist erg verminderd door het nieuwe 
voedingsprogramma. 
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Verdeling gewicht(kg) reststoffen Tergooi 2018

Specifiek Ziekenhuis Afval

Overig Gevaarlijk afval
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organisch afval (swill)
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Verdeling Kosten (€) reststoffen Tergooi 2018

Specifiek Ziekenhuis Afval (incl
emballage)

Overig Gevaarlijk afval (incl
emballage)

Papier en karton

Glas

kunststoffen

organisch afval (swill)

Grof vuil

Bedrijfsafval


