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De formulerin
den, dat de auteur hierover een duidelijke mening heeft. En dat klopt ook.
"Ziekenhuisafval heeft als beleidsonderwerp een turbulent verleden. Een kleine
hoeveelheid afvalstoffen moet om uiteenlopende redenen zorgvuldig behandeld worden, terwijl het overgrote deel,
vergelijkbaar met huishoudelijk afval, efficiënt, hygiënisch en tegen de laagst
mogelijke kosten verwijderd moet worden".
Vele nuchtere denkers hebben in het recente verleden bovenstaande opvatting
reeds kenbaar gemaakt in weerwil van
meningen, die naar voren werden gebracht door beleidsmakers bij de verschillende overheden.
Hoe is het stormachtige verleden van de
wettelijke richtlijnen over ziekenhuishfval nu precies verlopen?
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Geschiedenis
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In 1977 kwam de Afvalstoffenwet (Stb. 1877,
455) tot stand. In de notitie inzake de uitvoering van deze wet (1978) werd het voornemen
vermeld o m ziekenhuisafval aan te wijzen als
categorie, waarvoor provinciale staten verplicht zijn een provinciaal plan vast te stellen.
Dit voornemen werd omgezet in beleid in het
eerste kwartaal van 1982. Tevens werd hierbij
vastgelegd, dat alle provincies uiterlijk op 1 januari 1984 hun plannen gereed moesten hebben. Om de provincies behulpzaam te zijn bij
het opktellen van hun plannen en tevens om
alle provincies tenminste een zelfde uitgangspunt te bieden, bracht het (toen nog) Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene op
9 maart 1982 een "richtlijn voor provinciale
>pY'ahnen ïnzake de verwijdering van ziekenO"'~fvaJ,<~it.
-=&:?-?Y.

Deze i ' ~ c h ~ & + ~ ~ a een
t t e aantal belangrijke
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olieverontreiniging zeewater, Bes
delenwet, Kernenergiewet, Wet
ging zeewater, Wet chemische
dienen volgens de daarvoor best
geving te worden verwijderd.
De richtlijn liet de mogelijkheid op
het ziekenhuisafval, voor zover dit onder de
valstoffenwet valt, binnen een instelling in een
tweetal hoofdstromen wordt gescheiden. Deze scheiding wordt slechts toelaatbaar geacht
indien een instelling een scheiding daadwerkelijk kan realisereien
in de
ook kan
handhaven. Indien een scheiding niet mogelijk
zou zijn of slechts gedeeltelijk zou plaatsvinden, dienen alle afvalstoffen volgens het gestelde in de richtlijn behandeld: getransporteerd en verwerkt te worden.
Voor de beide hoofdstromen van het
ziekenhuisafval geldt, dat de verwerking op
milieu-hygiënisch verantwoorde wijze dient te
geschieden.
De categohe ziekenhuisafval, die een speciale behandeling vereist, mag uitsluitend verbrand worden; met dien verstande dat menselijk anatomisch afval ook in een crematorium
kan worden verbrand of kan worden begraven
op een begraafplaats.
Er moet zoveel mogelijk gebruik worden
gemaakt van gestandaardiseerde transportcontainers en vervoersmiddelen voor het vervoer van de categorie ziekenhuiscafval, die een
speciale behandeling vereist.
Gelet op de speciale geaardheid en samenstelling van het ziekenhuisafval, waarvoorteen
speciale behandeling vereist is, zijn, volgens

i

Il

ve

de toegerust. De bouw van speciale, regionale

~rzover

vorderd. Het ware,
de richtliin. aan te
speciale ;erbra
satorisch a 6 in
te zoeken bij b
richtingen. In p
richtingen niet
de nodige voorzieni
worden getroffer
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L. A. BERINGS

1 januari 1984 door geen der provincies werd
gehaald. Ook een jaar later had nog geen enkele provincie een bruikbaar plan ingediend.
De verwachting is, dat medio 1986 de eerste
provincies gereed zullen zijn, alhoewel hierover nog geen enkele zekerheid bestaat.

Een andere complicerende factor vormt namelijk een correcte verwerking van het Bl-afval. Even afgezien van de reële omvang van
deze categorie (de laatste notitie van het Ministerie van V.R.O.M. duidt op I 10% van het totaal!) is het grootste probleem, namelijk dat er
op dit moment geen enkele verbrandingsinrichting in Nederland staat, die dit type afval
volgens de voorschriften kan verbranden. Dit
houdt in, dat er nieuwe ovens voor gebouwd
moeten worden of dat bestaande ovens aangepast moeten worden. Welke ovens dit dan
zouden moeten zijn of waar en door wie die
nieuwe ovens gebouwd zouden moeten worden is in dit kader voor de provincies de grote
vraag. Minister Winsemius schreef hierover in
maart 1985:
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"De BI-afvalstoffenstroom omvat (. ..) rond
10% van het totale ziekenhuisafval. Om redenen van continuiteit van de verwerking van de
B7-afvalstoffen lijkt het m i j geboden deze afvalstoffen niet te verbranden in één maar in
tenminste twee ovens, elk van betrekkelijk
kleine capaciteit. Aanzienlijke besparingen
I.. .) zouden kunnen worden bereikt door deze
ovens i n de lokatie en het beheer van één o f
twee van de bestaande afvalverbrandingsinrichtingen i n te passen. Ik meen dat de voornaamste belemmeringen voor de vaststeling
van het provinciale plan betreffende ziekenhuisafval, waarvan de bestaande richtlijn mutatis mutandis van kracht blijft, n u zijn weggenomen, zodat u i n staat geacht moet worden
vóór medio 7986 de plannen vastgesteld te
hebben".
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Lijst van afvalstoffen, die in ieder geval t o t de
BI-deelstroom ziekenhuisafval behoren en
dus gescheiden zouden moeten worden ingezameld (Min. VROM, maart 1985).

1 Menselijk anatomische resten en orgaandelen, die vrijkomen bij operatieve en obstetrische ingrepen, bij obductie en bij wetenschappelijk onderzoek/onderwijs
2 Proefdieren (en proefdierenafval) voor zover, die niet vallen onder de Destructiewet

3. Beddingafval (stro, excrementen e d ) afkomstig van bovengenoemde proefdieren
4. Al het afval van specifieke afdeling
waar besmettelijke ziekten worden behande
(strikte isolatie, standaard isolatie en barriereverpleging), voor zover dit afval niet gesteriliseerd is.
5. Afval van micro-biologische laboratoria,
dat bacterieel, viraal of met schimmels besmet is, voor zover dit afval niet gesteriliseerd
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6. Scherpe voorwerpen, zoals injectienaaldenlspuiten, afgeknipte capillairen, scalpels,
kapotte instrumenten, bloedbuizen, glaswerk,
scherven, disposable bloedpipetten.
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7. "Grote" hoeveelheden bloed, plasma en
andere pasteuze en vloeibare afvalstoffen.

8. Sputumpotten.
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10. Sondes.
12. Verband,: gaas, watjes, tissues e.d. met
bloed, pus, e.d.
13. Materiaal met faeces "besmet".
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Intussen zijn er, vooruitlopend op definitieve
wetgeving, ook al een aantal verbrandingsinrichtingen en stortplaatsen gekomen met
digen eisen. Instellinqen, die hun afval bii deze
ovens of stort~laatien aanleveren. hébben

14. Catheters.
15. Operatiehandschoenen
oosa bles.
16. Stomazakke
18. Onderleggers met bloe
19. Kunstnieren.
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