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Ook Onafhankelijke Ziekenfondsen 
tekenen voor onze toekomst

De Onafhankelijke Ziekenfondsen duimen mee voor een gezonder milieu. Zowel 
letterlijk als figuurlijk door de klimaatactie Sign for my future te steunen, maar we 
doen natuurlijk meer dan dat. Ook in ons Memorandum 2019 zijn milieu en klimaat 
een absolute prioriteit.  

De Belgen verliezen maar liefst 9 
maanden van hun leven door de 
blootstelling aan fijn stof. Hormoon-
verstoorders kunnen leiden tot een 
daling van de vruchtbaarheid en een 
hoger risico op kanker en diabetes. 
Het is dus duidelijk dat het leefmi-
lieu een grote impact heeft op onze 
gezondheid. “Vandaag verzorgen we 
tal van ziektes die veroorzaakt worden 
door onze voeding, onze levenswijze 
of bepaalde omgevingsfactoren”, 
benadrukt Xavier Brenez, Direc-
teur-generaal van de Landsbond van 
de Onafhankelijke Ziekenfondsen. 
“Het gaat inderdaad om risico’s door 
luchtvervuiling, maar daar houdt het 
niet op. Ook pesticiden die intensief 
in onze landbouw worden gebruikt 
en een hele reeks chemische synthe-
tische bestanddelen bedreigen onze 
gezondheid. We moeten het probleem 
bij de bron aanpakken en niet alleen 
streven naar een maatschappij die 
haar zieken verzorgt, maar er ook 
alles aan doet om haar bevolking 
gezond te houden.” De Onafhankelijke 
Ziekenfondsen hebben dan ook geen 

seconde getwijfeld om de klimaatactie 
Sign for my future te tekenen en te 
ondersteunen. 

Klimaatopwarming  
onder de 2 graden

Overstromingen, orkanen, bosbranden 
en andere extreme weersfenomenen 
houden lelijk huis over heel de wereld. 
Op zich zijn die niet nieuw, maar we 
kunnen er niet naast kijken dat ze 
de laatste jaren vaker voorkomen 
door de opwarming van ons klimaat. 
Vandaag zijn we op weg naar een 
opwarming van maar liefst 3 graden. 
De voornaamste eis van Sign for my 
future is om de klimaatopwarming 
onder de 2 graden te houden, zoals 
afgesproken in het klimaatakkoord 
van Parijs. Hoe we die uitstoot van 
broeikasgassen kunnen verminde-
ren? Sign for my future vraagt aan de 
volgende regering om vooral werk te 
maken van:
• … meer duurzame, hernieuwbare 

energie en nieuwe infrastructuur als 
elektriciteits- of warmtenetten

• … het renoveren en isoleren van 
gebouwen en klimaatvriendelijke 
verwarmingsoplossingen

• … een groter gebruik van elektrische 
wagens, de fiets en het openbaar 
vervoer

• … een daling van de emissies van de 
veestapel en de keuze voor groene 
warmte in de glastuinbouw

• … nieuwe technieken in onze indus-
trie als waterstof, elektrificatie, 
gebruik van CO2 om nieuwe produc-
ten te maken, duurzame biomassa 
als grondstof, …
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PARTNERSHIP

Een brug slaan tussen natuur en gezondheid
De Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn ook toegetreden tot het ‘Netwerk 
Natuur en Gezondheid’, dat bestaat uit organisaties en overheden uit ver-
schillende sectoren die de brug willen slaan tussen natuur en gezondheid. 
Dit netwerk wil o.a. werk maken van meer aandacht voor natuur in zoveel 
mogelijk beleidsdomeinen. Een ‘Health in all policies’-benadering die volle-
dig aansluit bij de visie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. 
Meer info: www.netwerknatuurengezondheid.be 

267.617 Belgen
... tekenden voor het klimaat 
en voor onze toekomst. 
Ontdek er alles over op 
www.signformyfuture.be!


