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B
rabant was begin 2020 het episch centrum van de 
eerste coronacrisis, wat leidde tot afschaling van de 
reguliere zorg. “We wisten nog niks van corona, alle 
IC’s waren bezet. Dus lieten we lopende projecten 
vallen, uiteraard alleen als dit niet de bedrijfsvoer-
ing schaadde. Ook alle onderhoud ging door conform 

wet- en regelgeving”, schetst Marcel Barendregt, Unithoofd Vastgoed 
en Infrastructuur bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in ’s-Hertogen-
bosch. “We hebben afdelingen verhuisd, corona-afdelingen ingericht 
en allerlei werkzaamheden uitgevoerd om in huis een veilige situatie te 
creëren en iedereen te voorzien van de juiste zorg.” Bij de tweede golf 
kwamen dezelfde zaken terug en beschikte Barendregt inmiddels over 
een draaiboek, gebaseerd op de lessen uit de eerste golf. “We hebben 
de IC met zes units uitgebreid voor meer capaciteit en projecten rond 
de zorg zelf gaan door. Wel is de verbouwing van twee restaurants 
stilgelegd.”

Enorme impact
Een herkenbaar verhaal voor Paul Kolsters, teamleider Techniek & 
Onderhoud bij het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. 
“Voor het managen van de patiëntenstroom en hoe je andere las-
tige zaken oppakt, hebben we structureel contact onderhouden met 
collega-ziekenhuizen in regio zuid. Een waardevolle ervaring, met hulp 
over en weer”, verklaart hij. Zijn TD van 48 technici is in twee shifts gaan 
werken – één vanuit huis, de ander in het ziekenhuis – om de continuï-
teit van de afdeling te borgen. De impact van de eerste golf was enorm. 
“Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, het ziekenhuis werd uit zijn 
verband gerukt, uitgestorven gangen en de beangstigende aanblik van 
coronapatiënten op de IC en cohortafdelingen”, herinnert Kolsters zich. 
“Qua werk kwamen we tijdens de tweede golf meer in een flow, het op- 
en afschalen van cohortafdelingen was binnen enkele dagen geregeld. 
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Energietransitie in 
de zorg nog geen 

gelopen koers
Binnen zorginstellingen wordt hard gewerkt om de afspraken uit het 

Klimaatakkoord van Parijs (49% minder CO2-uitstoot in 2030) te halen.  
De coronacrisis gooit roet in het eten, maar ondanks alle hectiek houden de 
verantwoordelijken verduurzaming in het oog, zo blijkt uit een gesprek met 

een viertal NVTG-leden. Wel bestaan er de nodige zorgen.  
“Met de uitvoering begint het pas echt.”

 “ Onze WKK-voorziening zal  
in de toekomst uitgefaseerd  
dienen te worden, maar dat 
kost tonnen meer aan energie-
inkoop” aldus Paul Kolsters van het ETZ

“Er valt niet veel meer te besparen aan 
energie of met andere energievormen”

zegt Marcel Barendregt van het JBZ

Ook voor de eventuele derde golf (code zwart) zijn 
voorbereidingen getroffen: uitbreiding IC met 22 bedden 
en bij de SEH de mogelijkheid voor het opschalen van 40 
noodbedden met alle benodigde voorzieningen. Op die 
momenten word je meegezogen en ben je alleen maar 
bezig met regelen en organiseren. Nu daalt het besef in 
wat er gebeurd is. We hebben ons uit de naad gewerkt 
en dan zijn rellen, zeker bij ziekenhuizen, en onbegrip in 
de maatschappij moeilijk te verteren.”

Ook Perry van de Graaf, Manager Energie bij het UMC 
Utrecht, was verrast door het verloop van de coronacri-
sis. “Dit duurt langer dan gedacht. En toen ik eindelijk 
weer in het ziekenhuis kwam, waren er verschillende 
ingangen voor patiënten, personeel en logistiek. Een 
groot deel van de installatie stond opeens niet meer in 
de stand ‘duurzaam’. En lege gangen had ik nog nooit 
gezien, ook niet ’s nachts of in het weekend.” Nog steeds 
werkt hij grotendeels vanuit huis en kan hij zich minder 
met de energietransitie, zijn hoofdtaak, bezighouden.  
“Ik word minder gestoord vanwege de corona-drukte, 
maar het is ook lastig om bijvoorbeeld collega’s te 
betrekken en installaties te optimaliseren. Het is vooral 
plannen maken.” 

Bij het Roessingh, een revalidatiecentrum in Enschede 
en omstreken, bleef het tijdens de eerste golf relatief 
rustig. Toch werd al snel besloten een corona-afdeling in 
te richten. “Ik heb nog nog nooit zo’n snelle besluitvorm-
ing gezien. Sluizen bouwen, elektrische verdeelkasten 
van buiten de afdeling benaderbaar maken. Uiteindelijk 

is de coronaafdeling nooit gebruikt en weer omgebouwd tot kinderk-
liniek. Wel hadden we moeite om persoonlijke beschermingsmiddelen 
te krijgen, via via is dat alsnog gelukt”, vertelt Erik Boswinkel, directeur 
Roessingh Vastgoed. Bij de tweede golf werden mini-cohortafdelingen 
gemaakt binnen de bestaande drie verpleegafdelingen voor volwas-
senen, die voor zowel ‘normale’ als coronapatiënten kunnen worden 
ingezet. Dat zorgt voor flexibiliteit en kost geen extra personeel. 
“We hebben het ventilatiesysteem moeten aanpassen om de nodige 
onderdruk te creëren. En dankzij het besluit van onze RvB om een eigen 
testcentrum en eigen lab te bouwen, zijn we helemaal zelfstandig. Het 
personeel weet binnen drie kwartier of ze kunnen werken of naar huis 
moeten.”

Hoofdbrekens
Victor Pastoor, NVTG-bestuurslid en moderator van de discussie, vraagt 
naar de impact van de corona-epidemie op het werk aan de energie-
transitie. “Ons ziekenhuis is met tien jaar relatief nieuw. Het werk aan 
de CO2-routekaart heeft even stilgelegen, maar hebben we inmiddels 

weer opgepakt”, zegt Barendregt. “Met de uitvoering 
begint het pas echt. We hebben onderzoek gedaan 
naar zonnepanelen, maar die voorzien slechts in 1 tot 
1,5 procent van onze energiebehoefte. Onze nieuwe 
keuken (2019) is aardgasloos: er wordt gekookt op 
inductie. En we zullen op termijn ook afscheid nemen 
van de aardgasgestookte ketels waarmee we nu stoom 
opwekken. Verder valt er niet veel meer te besparen aan 
energie of met andere energievormen.” Kolsters herkent 
de hoofdbrekens en zoekt naar natuur-lijke vervangings-
momenten. “Onze WKK-voorziening zal in de toekomst 
uitgefaseerd dienen te worden, maar dat kost het ETZ 
tonnen meer aan energie-inkoop. Als we zelf op locatie 
dankzij deNOx-filters relatief weinig uitstoten, zijn we 
dan minder goed bezig dan wanneer we stroom inkopen 
die bijvoorbeeld in een kolencentrale wordt opgewekt? 
En als we de WKK in 2030 moeten uitfaseren, hebben 
we de grote verplichte CO2-reductie van circa 47 procent 
te pakken”, stelt hij. Verder wordt de nieuwbouw achter 
het huidige ETZ gasloos en kijkt het ziekenhuis samen 
met de gemeente Tilburg naar de mogelijkheden van 
een gezamenlijk warmte-koudenet.
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Van de Graaf stelt dat het UMC Utrecht na dertig jaar toe is aan een 
grootscheepse verbouwing, wat gepaard gaat met hoge kosten. 
Hetzelfde geldt voor de energie-transitie. “De euro’s en de tijd werken 
tegen ons. Wel vervangen we op dit moment de WKK, die in 2030 weer 
zal zijn uitgefaseerd. Daar is nu geen alternatief voor, want deze levert 
het grootste deel van de stroom”, zegt hij. “Bovendien verviervoudigt 
ons stroomverbruik als de WKK uitgaat en daar is het huidige elektrici-
teitsnet van het nutsbedrijf niet op berekend.” Ook hij noemt de geringe 
bijdrage van zonnepanelen in de stroomvoorziening. “Uit onze EED 
energie-audit komt naar voren dat veel energiebesparende maatregelen 
een onhaalbare businesscase hebben door de lage (kWh) energieprijs.”

Ook het Roessingh haakt in op natuurlijke momenten voor (vernieuw)
bouw. “Voor veel nieuwbouw is momenteel geen financiële ruimte. Na 
de voorbereidingen in 2019 is dit in 2020 stilgevallen, net als het werk 
aan de energieopgave. Wel hebben we 2 procent CO2-reductie behaald 
door vervanging van de ketels door een cascade-systeem. En ook de 
warmtepompen voor het zwembad leveren iets op”, aldus Boswinkel.

Meer regie
De grootste zorg van de heren betreft dan ook de (financiering van de) 
uitvoering. “De afgelopen jaren hebben we qua energie-efficiency de 
vaatdoek al drie keer uitgeknepen. Als je verder wilt besparen, moet 
je investeren”, stelt Van de Graaf. “Het kost miljoenen om het UMC 

 “  De euro’s en de tijd 
werken tegen ons” 
stelt Perry van de Graaf van het UMCU

Het Roessingh haakt in op natuurlijke momenten 

voor (vernieuw)bouw meldt directeur Roessingh Vastgoed Erik Boswinkel
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Utrecht te verduurzamen. We moeten heel veel investeren richting 
2030 en maatregelen gezamenlijk oppakken. Zo onderzoeken we de 
mogelijk-heden van een collectieve WKO, een gezamenlijke verzwaring 
van het elektriciteitsnet en staat ook ultradiepe geothermie – aard-
warmte op 7 kilometer diepte – op het onderzoekslijstje. En dit nog 
maar het begin.” Barendregt mist informatie over de ontwikkelingen 
rond waterstof. “De infrastructuur om in een hogere elektriciteitsvraag 
te voorzien, ontbreekt volledig. Dus moeten we niet op één paard 
wedden. De huidige waardevolle aardgasinfrastructuur is geschikt te 
maken voor waterstof. Wellicht biedt die optie de vereiste leverings-
zekerheid van elektriciteit en daarmee de veiligheid in het ziekenhuis.” 
Van de Graaf beaamt dit.

Boswinkel zet zijn kaarten op meer zorg op afstand en kleinere nieuw-
bouw. “Dat leidt tot een lager energie-verbruik en als patiënten 
minder reizen, verkleint dit de kans op besmetting. Dan is CO2-reductie 
mogelijk zonder je gebouw aan te passen.” Kolsters stelt dat voor de 
energietransitie nu te veel op eilandjes gewerkt wordt. “Zoek elkaar op, 
we kunnen zo veel leren van elkaar. En er is behoefte aan duidelijkheid 
en meer regie vanuit de overheid. We kunnen het niet alleen.”7


