Verslaglegging resultaten
Twentse Klimaattafels: Zorg
Wat is het effect van het veranderende klimaat op de zorgsector?
Klimaatverandering heeft een negatief

Het klimaat heeft effect op de fysieke locaties.

effect op de gezondheid van mensen.

Bijvoorbeeld ziekenhuizen of verpleeghuizen.

Daardoor zal er meer zorg nodig zijn.

Vooral hittestress is hierin een belangrijk thema.

Belangrijke bevindingen
1.

Strategisch advies

Klimaatverandering heeft een negatief effect op de sector zorg.

De overheid is aan zet om verplichtingen op te leggen
2. Hittestress is een belangrijk thema. Hier moet actie op, maar de

voor meer vergroening. Daarnaast is het een kans om

sector heeft nog niet scherp hoe ze hiermee om moeten gaan.

met belastingen te werken die meer mogelijkheden
bieden om goed gedrag te belonen (meer

Er is behoefte aan wetenschappelijke onderbouwingen.

gedifferentieerde heffingen).
3. Het stedelijke gebied moet groener om hittestress te voorkomen.
Maar hoe komen we zover? De meningen hierover verschillen:
a. De coronapandemie heeft ons geleerd dat ‘dwingende
adviezen’ niet zomaar worden opgevolgd. Het stimuleren van
klimaatbewustzijn om te komen tot meer vergroening in de

Tactisch advies

private sector zal daarom geen eenvoudige opgave worden.
b. Gemeenten staan niet te springen om regels voor verplichting
om te vergroenen op te leggen. Er is juist een terugtrekkende

Vanuit de provincie wordt een traject gestart vanuit
Natuur voor Elkaar, waarin de relatie tussen natuur en
zorg wordt benadrukt.

beweging qua regelgeving bij overheden.
c. We hebben nog niet het punt bereikt dat het urgentiegevoel zo

Klik hier voor meer informatie.

groot is dat ‘we’ het gewoon zelf doen of dat de overheid met
regelgeving komt.

Een goed gesprek

Hoe nu verder?

De sector heeft een gezonde zorg over de zorg van de toekomst. Het gevoel

Er zijn nog veel vragen in deze sector waar geen

– we zijn nog niet te laat, maar het moment van niets doen is al wel achter

antwoord op is. Sommige klimaateffecten zijn

ons – overheerst. De komende jaren moeten we wetenschappelijke kennis op

nog relatief nieuw, zoals de werkelijke gevolgen

de werkvloer krijgen, klimaatbewustzijn blijven stimuleren en maatregelen

van hittestress. De sector wil hier graag meer

nemen om naar leefbare en klimaatrobuuste steden in 2050 te groeien.

over weten.
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